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APRESENTAÇÃO 
 

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

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

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

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

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

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

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

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

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

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

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

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

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

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

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: O controle jurisdicional internacional dos direitos subjetivos dos migrantes: a 

jurisprudência da CIJ e o direito de legação 

Resumo 

 

Entre os diversos argumentos utilizados na tentativa de dizimar a existência e 
efetividade do Direito Internacional, um dos mais repetidos é a sua falta de aplicação na 
vida cotidiana do indivíduo. Há certo tempo, esse já não é mais o caso. Com a 
aceleração das relações interpessoais, provocada em parte pela globalização 
característica do século XXI, a migração, mesmo que temporária, se torna uma temática 
comum e alcançável por todos. É por isso que esse ano, resolvemos analisar a 
Convenção de Viena de 1963, que versa sobre os direitos consulares e a interpretação 
dada pela Corte Internacional de Justiça. O surpreendente é que esse texto há muito é 
considerado de interesse restrito à categoria dos diplomatas e cônsules, mas com maior 
atenção, identificamos que ele é, na verdade, um dos bastiões de segurança ao cidadão 
ordinário que viaja, mesmo que eventualmente, e precisa ver seus direitos sendo 

respeitados mesmo longe da proteção do território do seu país natal. 

 
 
Palavras-chave: Direito Internacional. Convenção de Viena de 1963. Migrações. 

TITLE: The international jurisdictional control of the subjective rights of migrants: the 

jurisprudence of ICJ and the diplomatic rights 

Abstract 

 

Amongst the many arguments used in the attempt to dizimate the existance and 
effectivity of International Law, one of the most repeated ones is its lack of application of 
the daily life of the individual. For some time now, that has no longer been the case. With 
the acceleration of the interpersonal relations, due partly because of the globalization 
that is charactheristic to the XXI century, migration, even if temporary, has become a 
common and reachable topic. That is why this year, we have decided to analyze the 
Vienna Convention of 1963, relating to the rights of consular relations, and the 
interpretation given to it by the International Court of Justice. What is surprising is that 
this text has for a long time been considered of interest only to diplomats and consuls, 
but with bigger attention, we have identified that it is, in fact, one of the bastions of 
security that the ordinary citizen has when they travel, even eventually, and they need to 
see their rights respected even when away from the protection of their country of 
citizenship. 
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Keywords: International Law. Vienna Convention of 1963. Migrations. 

Introdução 

Aquele que decide deixar o seu país e ingressar em um outro encontra-se naturalmente 
em posição de vulnerabilidade. Estando em seu próprio território, onde é reconhecido 
como nacional, goza de uma proteção sem obstáculos, oferecida pelo seu Estado. O 
mesmo, contudo, não pode ser dito daquele que resolve transpassar as barreiras 
estatais do seu Estado de nacionalidade e se estabelecer, mesmo que 
momentaneamente, em outro território. 

Sendo essa escolha de se locomover entre países inclusive um direito garantido por 
convenções como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, não 
surpreender que os Estados tenham procurado maneiras de proteger os seus nacionais 
que se encontrassem para além da sua competência territorial. O Direito Internacional 
torna-se, então, um instrumento crucial para a proteção internacional dos migrantes. 

Nesse sentido, podemos citar o recente e polêmico Pacto Internacional de Migração, 
resultado dos esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) para lidar com o que 
se tornou um dos temas mais problemáticos para os governos estatais no século XXI. 
Para além disso, temos também a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 
1951, com seu respectivo protocolo, de 1967, e ainda a equivalente Convenção sobre 
o Estatuto dos Apátridas, de 1954. 

Somam-se a esses esforços, o papel da jurisprudência internacional na interpretação 
desses textos, de tal maneira que podemos identificar um verdadeiro papel da Corte 
Internacional de Justiça (CIJ) nesse esforço de proteção internacional aos migrantes. 
Isso se torna particularmente claro com a análise dos casos em que essa instância teve 
de se debruçar em um dos instrumentos cruciais para a proteção dos estrangeiros: a 
Convenção de Viena de 1963 sobre as relações consulares. 

Com efeito, essa Convenção e a de 1961, sobre as relações diplomáticas, mostram-se 
particularmente relevantes à temática aqui abordada, mas igualmente complexas em 
sua aplicação, na medida em que representam uma significativa interferência na 
competência territorial dos Estados que permitam a presença de cônsules e diplomatas 

de outras nações em seu território. 

De fato, no momento em que esses representantes de um país são reconhecidos como 
tanto e podem trabalhar em território estrangeiro, se tornam responsáveis pelos seus 
nacionais que se encontrem naquele Estado. Havemos aí uma séria concessão de 
soberania, por parte do Estado receptor, que abre mão de seus poderes sobre esses 
estrangeiros, para que eles possam ser protegidos pelo seu Estado de origem. 

Dessa maneira, a principal questão sobre a qual a CIJ foi demandada a se debruçar, foi 
a aplicação do limite proposto entre a soberania territorial de um Estado, e o que foi 
acordado pela assinatura e ratificação conjunta da Convenção sobre relações 
consulares, de 1963, principalmente. 
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Metodologia 

 

Análise documental, legal e jurisprudencial, qualitativa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para além das proteções específicas e excepcionais concedidas aos migrantes em 
situações especiais que se encontrem em território diferente daquele de sua 
nacionalidade - como é o caso de um refugiado, por exemplo, que se encontra protegido 
especificamente pela Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, e seu 
subsequente protocolo, de 1967, entre outros instrumentos - todos aqueles que 
resolvem ultrapassar as fronteiras do território de sua origem e penetrar um Estado onde 
se caracterizarão como um estrangeiro não se encontram completamente esquecidos 
por aquele com quem o seu vínculo jurídico obriga a concessão de direitos e a exigência 
de deveres. O direito de legação, que abarca o direito diplomático e o consular, é uma 
construção costumeira milenar, criada para a proteção dos migrantes, de uma maneira 
geral, sejam eles regulares ou não.Historicamente, o direito de legação foi um dos 
primeiros garantidos no âmbito internacional, pois era do interesse dos monarcas 
protegerem aqueles que eram enviados para outros reinos em seus nomes. Qualquer 
ameaça àqueles protegidos era passível de ser vista como um ato de guerra, visto que 
a imunidade daquele representante havia sido violada. Esse teria sido um dos primeiros, 
se não o primeiro direito diplomático da história. 

A função de cônsul surgiu ainda na Grécia antiga, e embora inicialmente ligada apenas 
ao comércio, chegou a ter sob sua responsabilidade a capacidade de excluir um 
nacional da jurisdição local. Gradualmente, os efeitos do direito de legação deixaram de 
atingir apenas aqueles especialmente protegidos pela sua função, para focar no real 
destinatário da norma: o nacional de um Estado, que, ao se encontrar em um território 

diferente do seu, precisa de amparos legais específicos. 

Para além da proteção específica prevista, pela necessidade, para os migrantes em 
casos de vulnerabilidade por estarem sendo perseguidos, terem sofrido violências 
(inclusive realizadas pelos seus próprios governos) ou por simplesmente não terem uma 
nação a qual pertençam, todos aqueles que se encontram fora do território de onde 
tenham nacionalidade estão em uma situação delicada, em comparação aos nacionais 
daquele Estado. É para isso que servem os consulados e as embaixadas presentes nos 
territórios estrangeiros. 

A presença desses locais seria uma expressão física do famoso mantra pacta sunt 
servanda, que explica que uma Nação se vincula ao compromisso que ela se 
compromete a assumir. Seria assim pelo Direito de Legação se basear na relação de 
reciprocidade, funcionando enquanto as duas partes no acordo, seja ele implícito, como 
costumava a ser nos primórdios da história, ou explícito, como é o caso hoje em dia, 
quiserem que funcione. 

De fato, eis a importância dos tratados que codificam os costumes do direito consular e 
diplomático: por se basearem na reciprocidade da proteção, cada Estado tem interesse 
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em respeitá-lo, para além do que significaria a sua desobediência do pacta sunt 
servanda, pois Ele também quer visar pelos direitos de seus nacionais que se encontram 
em outros Estados. 

Conforme o art. 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e o art. 12, 
§1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, todos temos direitos 
a sermos migrantes, e normalmente exercemos esse direito em diversos momentos das 
nossas vidas. Não podemos pensar em migrantes como sendo uma categoria que 
abarca apenas aqueles em situação de perigo imediato, como refugiados e apátridas. 
Eles devem e precisam ser lembrados, por se encontrarem em situação de risco, mas 
qualquer pessoa que ousa ultrapassar as fronteiras do Estado do qual é cidadão está 
vulnerável, e pode precisar da ajuda do seu Estado. 

Em contrapartida, é prerrogativa soberana de qualquer Estado de direito decidir sobre 
a entrada de qualquer estrangeiro em seu território, conforme podemos ver 
exemplificado pelo art. 22, XV da Constituição Federal do Brasil, que esclarece que a 
competência para dispor sobre as regras de entrada, saída e movimentação de 
estrangeiros no país compete privativamente à União. 

De tal modo, apesar de a emigração ser garantida universalmente aos indivíduos, nada 
garante com certeza sua imigração em território estrangeiro. Assim, a importância do 
exercício dos direitos diplomáticos e consulares pelo Estado detentor do laço de 
nacionalidade de um estrangeiro que se encontra em território alheio torna-se 
fundamental para a proteção de todos aqueles que se encontram em tal situação. O 
limite entre o embate aqui descrito, das liberdades humanas garantidas 
internacionalmente, e o respeito à soberania estatal, foi a temática sobre a qual a Corte 
Internacional de Justiça se debruçou, na sua análise das Convenções de Viena de 1961 

e - especialmente - de 1963. 

As Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) e sobre Relações 
Consulares (1963) são tratados multilaterais que codificaram práticas costumeiras que 
eram regidas, até então, apenas por acordos bilaterais ou regionais. Contudo, não está 
claro ainda se as regras dispostas nessas convenções se destinam somente a cônsules 
e diplomatas ou também estão à disposição de nacionais de países que ratificaram os 
instrumentos. 

As Convenções são bastante similares em seu conteúdo, diferenciando-se apenas nos 
pormenores relativos à atuação dos diplomatas, que precisam de uma proteção maior, 
e dos cônsules, que tendem a ter uma função mais administrativa. 

Tanto o estabelecimento de relações diplomáticas quanto consulares realiza-se por 
meio de consentimento mútuo entre Estados, mas a concretização do primeiro implica 
na realização automática do segundo, a não ser que o contrário seja expressamente 
desejado pelas partes. Igualmente, a ruptura das relações diplomáticas implicará na 
ruptura das relações consulares. 

O art. 3º da Convenção de 1961 lista as funções das Missões diplomáticas, quais sejam, 
de representar o Estado, proteger seus interesses e de seus nacionais no Estado em 
que se encontra, desde que em conformidade com o Direito Internacional, negociar com 
o Estado em que se encontra, inteirar-se do que ocorre no Estado em que se encontra 
e informar o seu Estado, desde que realizado de maneira lícita e promover e 
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desenvolver relações entre os dois Estados. A partir daí, começamos a entender sobre 
qual base legal se encontra a proteção dos migrantes em território internacional: a 
missão diplomática foi criada, entre outras razões, para proteger os nacionais do país 
que representa, no território em que se situe, sem que isso signifique uma violação da 
competência territorial, e por consequência, da soberania daquele Estado. Isso porque 
esse último teria aceitado os termos da convenção, se não do direito costumeiro, em 
troca de poder realizar o mesmo pelos seus nacionais que se encontrem no território do 
país representado pela Missão. 

As funções específicas da repartição consular encontram-se listadas no art. 5º da 
Convenção de 1963, e coincidem com as diplomáticas no que se trata da proteção dos 
interesses do Estado e de seus nacionais no território estrangeiro, no fomento de 
relações amigáveis entre os dois Estados e na tarefa de informar seu Estado das 
condições do Estado em que o consulado se encontra. Contudo, outras tarefas lhe são 
particulares: a emissão de passaportes aos seus nacionais que se encontram naquele 
Estado ou de vistos para os nacionais do Estado que desejem ir ao Estado de origem 
do consulado, as funções de notário e oficial de registro civil, além de comunicação de 
decisões judiciais, do controle e inspeção de embarcações de sua nacionalidade, entre 
outras. Particularmente interessante para a nossa pesquisa é a função de representação 
de nacionais de seu país em tribunais. 

Contudo, de acordo com o art. 3º da mesma Convenção, as funções consulares podem 
também serem desenvolvidas por uma Missão diplomática, e o contrário também é 
possível, de acordo com o art. 17 da Convenção de 1963. Isso não implicará no ganho 
de privilégios e imunidades diplomáticas pelo funcionário consular. Excepcionalmente, 
com o consentimento do Estado receptor, o funcionário consular pode exercer suas 

funções fora da jurisdição consular, de acordo com o art. 6º da mesma Convenção. 

O art. 36 da Convenção sobre as Relações Consulares, nosso foco neste trabalho, lista 
as responsabilidades consulares na comunicação com os nacionais do Estado que 
envia. Assim, os funcionários consulares terão, nos termos do tratado, liberdade para 
se comunicarem com os nacionais do Estado que representam, o que significa que 
poderão também visitá-los, mesmo que estejam presos. Essa mesma liberdade é 
garantida aos nacionais, em relação aos funcionários. Além disso, o §1º, b do mesmo 
artigo, “se o interessado lhes solicitar, as autoridades competentes do Estado receptor 
deverão, sem tardar, informar à repartição consular competente quando, em sua 
jurisdição, um nacional do Estado que envia for [...]” de qualquer maneira, detido. Dessa 
forma, qualquer comunicação endereçada aos funcionários consulares da parte do 
detento deverá ser transmitido a essa “sem tardar”. Todos esses direitos deverão ser 

informados ao interessado “imediatamente”. 

Essas prerrogativas importam na medida em que, nos termos da alínea seguinte, a 
repartição consular poderá providenciar a defesa do seu nacional nos tribunais 
estrangeiros, a não ser que o interessado se opuser expressamente. 

É interessante observar que o segundo parágrafo do art. 36 da Convenção prevê que o 
exercício dos direitos descritos aqui anteriormente não devem infringir as leis do Estado 
receptor, mas que essas mesmas leis não podem impedir o “pleno efeito” desses 
direitos. 
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Os funcionários consulares não podem ser detidos ou presos, nos termos do art. 41 da 
Convenção de 1963, inclusive preventivamente, a não ser em decorrência de decisão 
de autoridade judiciária competente. Eles gozam de imunidade de jurisdição das 
autoridades judiciárias e administrativas do Estado de recepção, exceto em casos 
específicos listados no art. 43. Esses privilégios e imunidades podem ser renunciados, 
desde que de maneira expressa, pelos Estados de envio. O art. 49 da mesma 
Convenção dispõe acerca da isenção fiscal dos funcionários e empregados consulares, 
e o seguinte acerca da isenção de impostos e de inspeção alfandegária. O art. 61 trata 

propriamente da isenção de direitos alfandegários. 

Discute-se bastante acerca da obrigatoriedade destas Convenções na doutrina. Tendo 
sido originalmente criadas sob o pretexto de convencionalizar os costumes estatais já 
existentes na matéria, alguns países como os Estados Unidos da América consideram 
que alguns dos artigos da convenção de 61 não se tratavam de codificações, mas sim 
de emendas ao Direito Internacional existente, que criaria então novas regras. Dessa 
forma, aqueles Estados que não aceitassem ratificar o documento, não poderiam ser, à 
guisa de obrigações costumeiras, responsabilizados pelo não cumprimento das 

prescrições previstas nessas “emendas” inovadoras. 

Também se discute se o receptor das obrigações prescritas nas Convenções são 
apenas os Estados partes ou se os indivíduos nacionais de Estados partes também 
podem reivindicar os direitos assegurados pelos tratados. Gonzales e Moore (2015) 
acreditam que apenas os Estados são receptores, enquanto SCHIFFMAN e 
WHITESELL compartilham do outro entendimento. A Guatemala, durante a análise do 
projeto da Convenção, esclareceu que acredita que pelo conteúdo dos direitos descritos 
no art. 36, trata-se de um artigo que assegura direitos humanos. 

Não é comum que tratados apresentem regras voltadas para a aplicação direta de 
indivíduos, mas extensa prova, compilada na doutrina qualificada aqui relatada, sugere 
que a Convenção de Viena de 1963 é uma exceção. Uma das análises foi acerca da 
linguagem utilizada, que tornaria evidente que os direitos dispostos no art. 36, por 
exemplo, se dirigiriam a indivíduos. A prática assumida pelos Estados signatários da 
Convenção é outro base que pode ser analisada para chegarmos a essa mesma 
conclusão: aos indivíduos nacionais de Estados partes à Convenção de 1963, é 
reconhecido a existência de direitos individuais garantidos pelo instrumento. 

Os direitos dispostos no Art. 36, que serão os mais discutidos nesse trabalho, são 
práticos para os que trabalham com a aplicação do Direito. Mas seriam eles também 
ferramentas de defesa, a serem empunhadas por aqueles que se sentem ofendidos pelo 
Estado em que se encontram, diferente daquele de sua nacionalidade. 

Desde 1998, a Corte Internacional de Justiça, órgão jurisdicional da Organização das 
Nações Unidas, vem sendo requisitada para emitir decisões acerca da aplicação da 
Convenção de Viena de 1963, o que gerou uma jurisprudência relativa à proteção dos 
migrantes, mesmo que indiretamente. Essa competência da Corte de se pronunciar a 
respeito das contendas relativas a esse texto internacional deriva do Art. I do Protocolo 
Opcional Acerca da Resolução Compulsória de Litígios, realizado em Viena, em 24 de 
abril de 1963. Dentre os Estados que ratificaram a Convenção original, 38 optaram por 
participar também do Protocolo Opcional, inclusive os que foram partes de controvérsias 
levadas à Corte, no momento, pelo menos. Isso significa que se qualquer confusão 
alusiva à interpretação dos artigos da Convenção surgir entre eles, como de fato foi o 
caso com os Estados Unidos, a Alemanha, o México, o Paraguai, a República 
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Democrática do Congo e a Guiné, como veremos mais adiante, tal querela deveria ser 
apresentada à CIJ. Tal foi o que ocorreu nos casos Breard, LaGrand, Avena e Diallo. 

A Corte Internacional de Justiça vem tratando da altercação acerca do art. 36 da 
Convenção de Viena de 1963 desde 1998. Debateu-se não só a obrigatoriedade da 
Convenção em si, mas também a executoriedade automática ou não dos direitos 
garantidos pelo artigo 36. Cada caso partiu das premissas estabelecidas no interior, 
aproveitando para esclarecer novas indagações que surgiram acerca da matéria, de 
forma a forçar a CIJ a se inteirar sobre toda a amplitude do artigo e sua posição na 

Convenção. 

 
Conclusão 

 

Cada caso tratado pela Corte Internacional de Justiça trouxe evoluções específicas, que 

foram construídas em cima do anterior. 

O Art. 36, §1, b da Convenção de Viena de 1963 revela-se um dispositivo protetivo dos 
direitos do migrante apenado. Para tanto, a Corte Internacional de Justiça tem a 
responsabilidade de recepcionar qualquer dúvida ou reclamação quanto à aplicação da 

Convenção e esclarecer a interpretação do seu artigo talvez mais polêmico. 

Apesar das decisões da Corte só vincularem as partes em cada caso, é indubitável que 
elas são de extrema valia para os demais Estados partes da Convenção de 1963, que 
se pretendem manter-se fora da esfera dos julgamentos, utilizarão os exemplos já 
julgados como parâmetros de aplicação. 

É isso que a CIJ vêm fazendo, de tal forma que podemos identificar uma criação 
jurisprudencial que acaba protegendo os migrantes, mesmo que esse não seja o 
objetivo primário do órgão. Assim, a análise dessa jurisprudência é de fundamental 
importância para os estudiosos da área do Direito Internacional das Migrações, além 

dos Estados que se encontram vinculados pela Convenção de Viena de 1963. 

As Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares 
são de extrema importância para a comunidade internacional, principalmente nos 
tempos atuais, em que a globalização e os meios de transporte modernos possibilitam 

e demandam uma movimentação rápida para todos os cantos do mundo. 

O ser humano é migrante por natureza. É bom saber que há um ramo específico do 
Direito Internacional - o Direito de Legação - que tem a pretensão de nos proteger 
sempre que decidimos exercer a nossa liberdade de ir e vir. 
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TÍTULO: Encontrabilidade da Informação nos repositórios digitais da UFRN: um enfoque 

na avaliação do atributo acessibilidade a partir de pesquisa junto a alunos com 

deficiência visual 

Resumo 

 

Considerando a importância do Acesso Acerto à produção acadêmico-científica, as 
instituições de ensino superior implementam os repositórios digitais que viabilizam a 
disseminação das pesquisas e preservam a memória institucional. A Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte possui três repositórios digitais sob sua 
responsabilidade, sendo eles: Repositório Institucional, Biblioteca Digital de 
Monografias e Repositório de Informação Acessível, cada qual com suas 
especificidades. Acredita-se que usuários cegos, especialmente, possuem dificuldades 
em acessar e encontrar informações em ambientes informacionais digitais. Diante disso, 
a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a encontrabilidade da informação dos 
repositórios digitais da UFRN (RI, BDM, RIA), com ênfase no atributo acessibilidade, 
junto a alunos cegos da referida universidade. A pesquisa se estrutura 
metodologicamente utilizando-se principalmente da Observação Participante e 
Entrevista Estruturada para a realização de um teste de acessibilidade junto a alunos 
cegos da UFRN. Os resultados demonstraram erros na identificação dos cabeçalhos no 
código fonte que não estão bem demarcados, erros na identificação de tabelas e listas 
podendo causar desorientação, dentre outros que dificultam o processo de busca. 
Conclui-se que os repositórios digitais precisam de mudanças, principalmente na 
estruturação das páginas, sendo possível por meio da customização do DSpace, 
melhorando a fluidez da informação. 

 
 
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Acessibilidade. Repositório Digital. 

TITLE: Findability of Information in UFRN digital repositories: a focus on assessing the 

accessibility attribute from research with visually impaired students 

Abstract 

 

Considering the importance of Right Access to academic and scientific production, 
higher education institutions implement digital repositories that enable the dissemination 
of research and preserve institutional memory. The Federal University of Rio Grande do 
Norte has three digital repositories under its responsibility, namely: Institutional 
Repository, Digital Monographs Library and Accessible Information Repository, each 
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with its own specificities. Blind users, in particular, are believed to have difficulty 
accessing and finding information in digital informational environments. Given this, the 
research aims to evaluate the findability of information from the digital repositories of 
UFRN (RI, BDM, RIA), with emphasis on the attribute accessibility, with blind students 
of the said university. The research is methodologically structured using mainly 
Participant Observation and Structured Interview to perform an accessibility test with 
blind students from UFRN. The results showed errors in the identification of headings in 
the source code that are not well marked, errors in the identification of tables and lists 
can cause disorientation, among others that make the search process difficult. It is 
concluded that digital repositories need changes, mainly in the page structure, being 
possible through DSpace customization, improving the information flow. 

 
 
Keywords: Information Findability. Accessibility. Digital Repository. 

Introdução 

A disseminação da informação científica, em específico, se potencializa com o Acesso 
Aberto (AA), mediante a Iniciativa dos Arquivos Abertos (Open Archives Initiative) e o 
Movimento de Acesso Livre, que consistem em disponibilizar as publicações científicas 
e intelectuais integralmente e de maneira gratuita por meio de repositórios digitais de 
acesso aberto. Dentre eles, destacam-se os repositórios institucionais, que surgiram e 
se expandiram com a finalidade de disponibilizar produções acadêmico-científicas 
desenvolvidas no âmbito das instituições de ensino e pesquisa, propagando o 
conhecimento científico para a comunidade. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) dispõe de três repositórios 
digitais sob sua administração: Repositório Institucional (RI-UFRN); Biblioteca Digital de 
Monografias (BDM-UFRN); e o Repositório de Informação Acessível (RIA-UFRN). 

No ambiente web, Vechiato e Vidotti (2014a) propõem treze atributos que podem auxiliar 
no projeto, desenvolvimento e avaliação de ambientes informacionais digitais que 
favorecem o processo de encontrabilidade da informação. Dentre esses, a 
acessibilidade foi o atributo selecionado como foco deste trabalho, aplicado a 
repositórios digitais, com intuito de serem utilizados por pessoas com deficiência visual 

do tipo cegueira. 

Pensando nisso, os indivíduos com deficiência visual, especialmente os cegos, utilizam 
tecnologias assistivas para uma boa interação com o mundo, de modo a superar 
barreiras infocomunicacionais. No ambiente digital, uma das tecnologias assistivas mais 
utilizadas por eles são softwares leitores de tela que permitem o acesso a websites (ou 
softwares equivalentes para desktop ou smartphones) construídos de acordo com os 
padrões de acessibilidade. 

Dessa maneira, o World Wide Web Consortium (W3C), organização internacional que 
desenvolve padrões para a Web, criou a “Iniciativa para a Acessibilidade na Web”. Como 
fruto dessa iniciativa, produziu-se as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 
traduzidas para a língua portuguesa como “Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 
Web”. Tratam-se de diretrizes e recomendações de acessibilidade digital para serem 
aplicados em websites com o intuito de torná-los acessíveis, principalmente quando 
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lidos por leitores de tela. Nesse estudo, utilizamos a versão 2.0 publicada em língua 
portuguesa do Brasil no dia 24 de outubro de 2014 (W3C BRASIL, 2014). 

Desta maneira, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a encontrabilidade da 
informação dos repositórios digitais da UFRN (RI, BDM, RIA), com ênfase no atributo 

acessibilidade, junto a alunos cegos da referida universidade. 

Para alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

• Enfatizar a importância da acessibilidade digital no contexto da encontrabilidade 
da informação em repositórios digitais; 

• Investigar padrões de acessibilidade digital com ênfase em deficiências visuais; 
• Desenvolver um método de teste com deficientes visuais em consonância com 

os padrões de acessibilidade digital vigentes; 
• Aplicar o teste de acessibilidade desenvolvido junto aos alunos cegos da UFRN. 

A pesquisa se justifica pelos alunos cegos e os demais públicos que buscam a UFRN 
para obter conhecimento e, por conseguinte, participar das atividades acadêmicas 
proporcionadas através do ensino, pesquisa e extensão. Deste modo, tendo em vista o 
papel das universidades na construção dos saberes, promovendo a inclusão, deve-se 
aprimorar os ambientes (digitais/analógicos), propiciando melhores condições para o 
desenvolvimento acadêmico/científico e sua divulgação. 

Paralelamente, os repositórios digitais ganham mais espaço nas discussões científicas 
tornando-se fontes de informação confiáveis e auxiliam na elevação do prestígio das 
universidades. Dessa forma, podemos compreender a importância desses ambientes 
estarem em conformidade com as diretrizes de acessibilidade vigentes. 

 
Metodologia 

 
Esse estudo possui a finalidade de cumprir os objetivos traçados, auxiliando na 
descoberta de novos resultados. 
 
A pesquisa bibliográfica destaca-se no processo da seleção dos materiais que auxiliam 
a compor o referencial teórico. Esse tipo de pesquisa auxiliou na reunião de materiais 
sobre os campos teóricos da Acessibilidade Digital, assim como os Repositórios Digitais, 
e a Encontrabilidade da Informação no contexto da Ciência da Informação com foco em 
conceitos e aplicações, vislumbrando a aproximação desses eixos temáticos. 
 
A pesquisa documental foi utilizada como subsídio para buscar padrões de 
acessibilidade que tratem/abarquem sobre a cegueira. Assim sendo, usufruímos das 
Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) versão 2.0 de 24 de outubro 
de 2014. Essas diretrizes auxiliaram a entender sobre as adaptações necessárias de 
conteúdos e códigos-fontes com intuito da melhor leitura por tecnologias assistivas, em 
questão, os leitores de tela. 
 
No plano de pesquisa anterior em 2018 foi utilizado o AccessMonitor, um avaliador de 
acessibilidade aonde se identificou erros encontrados nas seis páginas avaliadas, duas 
de cada repositório.  Visando uma melhor compreensão dos resultados, nesse atual 
estudo optamos por desenvolver atividades que comprovassem a efetividade desses 
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repositórios em disponibilizar a informação e conseguir efetuar o download dos mesmos. 
 
Para melhor desenvolvimento da parte prática considerando uma melhor aproximação 
com os participantes, a pesquisa se utilizou da técnica de observação participativa.   
 
 O universo da pesquisa se refere aos alunos cegos da UFRN, tratando-se de um estudo 
censitário. Desse modo, buscamos a Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com 
Necessidades Educacionais Especiais da UFRN (CAENE/UFRN), solicitando o 
quantitativo de alunos com deficiência visual. Nos foi concedida uma planilha com os 
nomes dos discentes, o tipo de deficiência visual (baixa visão ou cegueira), curso que 
possui vínculo e o centro pertencente. A partir disso, obedecendo os parâmetros pré-
estabelecidos de alunos com cegueira com matrícula ativa em 2019.1, identificamos 7 
(sete) participantes que estavam dentro desse perfil.  
 
Em seguida, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da UFRN parecer aprovado de número 
3.180.330, em que foram anexados documentos que contribuíssem para a execução da 
pesquisa, obtendo aprovação diante da metodologia descrita. Mediante o exposto, 
foram confeccionados documentos para oficializar o processo de pesquisa junto aos 
alunos. São eles: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado para 
submissão ao CEP/HUOL, em que consta uma apresentação da pesquisa com os 
objetivos, explicando toda execução e informações dos pesquisadores; o Termo de 
Autorização para Uso de Imagens da Tela do Computador, que fornece autorização 
para captura das imagens do computador em formato de vídeo, mostrando todo o 
processo de busca realizado pelos participantes; e o Termo de Autorização Para 
Gravação de Voz, possibilitando a gravação da entrevista em áudio com o intuito de 
captar a opinião dos participantes.  Os participantes foram recrutados por meio de e-
mail com uma breve explicação sobre a pesquisa e o TCLE em anexo no formato 
acessível (PDF-A). Assim, 4 (quatro) participantes entraram em contato com os 
pesquisadores aceitando participar da pesquisa, sendo, portanto, o número real de 
participantes. 
 
Durante a observação participante, os pesquisadores aplicaram atividades elaboradas 
previamente com intuito de captar a interação dos repositórios digitais em conjunto aos 
alunos com cegueira por meio de leitor de tela. A participação do pesquisador ocorreu 
nos momentos em que houve dificuldades na compreensão por parte do participante e 
em que foram pronunciados os documentos que deveriam ser buscados na plataforma. 
 
Para execução das atividades, os participantes da pesquisa ficaram em frente a um 
notebook (Todos os testes com usuário foram realizados em seus notebooks pessoais 
para que houvesse melhor experiência, visto que o leitor de tela estava configurado 
conforme preferências) com conexão à internet e o leitor de tela NonVisual Desktop 
Access (NVDA) instalado. Os documentos escolhidos para as atividades foram 
determinados aleatoriamente. 
 
Os enunciados referentes as atividades aplicadas serão apresentadas na seção 
seguinte. Em seguida, foi realizada individualmente uma entrevista estruturada com 
perguntas abertas elaboradas pelos pesquisadores exclusivamente para o presente 
estudo, focadas na opinião do usuário, visando contemplar as expectativas e 
experiência dos mesmos durante todo o processo de busca. As perguntas realizadas 
após as atividades foram: 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 21 

 

• Quais tecnologias assistivas o senhor (a) mais utiliza para acessar a web?; 
 
• Antes da presente pesquisa, o senhor (a) já utilizou algum desses repositórios como 
fonte de pesquisa? Se sim, qual (ais) ?;  
 
• Como pode descrever sua experiência utilizando os repositórios da UFRN?; 
 
• Durante o processo de busca executado nos repositórios, foram encontradas barreiras 
que dificultaram o término da atividade? Se sim, quais?;  
 
• Quais sugestões poderiam ser dadas aos desenvolvedores dos repositórios no que 
consiste em melhorar a experiência dos usuários cegos?;  
 
• Em qual repositório sua experiência foi a mais agradável? E em qual sua experiência 
não foi satisfatória?; 
 
• Após sua experiência utilizando os repositórios, qual nota o senhor (a) daria para cada 
um deles em uma escala de 1 ao 10, levando em consideração que 1 seria uma péssima 
experiência e 10 uma ótima experiência, representando sua interação com o sistema, 
levando em consideração todo o processo de busca e o cumprimento das atividades?  
 
Com base nas respostas coletadas é possível mensurar a qualidade dos repositórios 
digitais da UFRN e quais mudanças podem ser empreendidas para melhor atendê-los. 
Com base nisso, a pesquisa se classifica como qualita 
 
Resultados e Discussões 

 
A Encontrabilidade da Informação (EI) é um estudo desenvolvido na Ciência da 
Informação, como abordando por Vechiato e Vidotti (2014) entendem que esse processo 
considera as características dos sujeitos informacionais, enquadrando assim suas 
competências e habilidades no processo de interação junto ao sistema, influenciando 
na forma com que o sujeito irá se comportar. 

Sendo a acessibilidade um dos atributos apontados pelos autores e foco desse trabalho, 
Campana (2017) aborda acessibilidade digital referindo-se as Tecnologias da 
Informação, como os computadores e dispositivos não possuem interfaces que possam 
proporcionar um melhor acesso, atendendo as necessidades. Por isso é importante 
suas adaptações, auxiliando na ampliação do acesso. No entanto, para que o processo 
interativo consiga existir é necessário que as páginas estejam em conformidade com os 
padrões de acessibilidade possibilitando a leitura adequada pelas tecnologias 
assistivas. 

Esses padrões são aplicados nos códigos-fontes dos websites, responsáveis pela 
definição de conteúdo, estrutura e formatação (layout) de uma página da web. Através 
do HTML é possível adaptar a informação para leitores de tela, como apontado na MDN 
web docs ([201-?], online), o HTML não deve ser descrito como uma linguagem de 
programação, e sim como uma linguagem de marcação utilizada para informar ao 
navegador como aquela página está estruturada. 

Existem sugestões que ao serem aplicadas facilitam a interação entre o sistema e 
tecnologias assistivas. Diante disso, o documento Diretrizes de Acessibilidade para 
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Conteúdo Web (WCAG) apresenta recomendações que podem auxiliar na aplicação de 
melhorias em websites. Através dos seus Princípios, Diretrizes, Critérios de Sucesso e 
as Técnicas de tipo Necessária e Sugerida como podem ser visualizados no Quadro 1 
(Anexos). Esse documento é imprescindível, abarcando vários pontos essenciais para 
adaptação da informação de diferentes tipologias (áudios, imagens e outros), quando 
incorporadas propõem ambientes mais acessíveis voltados também ao público com 
cegueira. 

Esse estudo é uma continuação do plano de pesquisa anterior, aonde se constatou que 
os repositórios digitais da UFRN não estão em conformidade com os padrões de 
acessibilidade da WCAG 2.0. As notas de todos os repositórios foram inferiores a 
metade do que é considerado adequado, sendo a maior nota do RIA-UFRN com 4.8. 
Diante dessa problemática, o presente estudo volta-se ao público cego como específico, 
buscando entender mais sobre os déficits encontrados no desenvolvimento de websites. 
Utilizando os leitores de tela tecnologia para análise, visto ser a mais recorrente para 
acesso à web. 

Como objeto de estudo, trouxemos os repositórios digitais em principal os institucionais 
que endossam o papel das universidades como porta voz das publicações e 
conhecimentos de cunho científico e técnico. Sendo assim, escolhemos os três 
repositórios existentes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: O Repositório 
Institucional da UFRN onde se concentra toda produção intelectual da instituição entre 
teses, dissertações, capítulos de livros e entre outros materiais produzidos por docentes, 
discentes de pós-graduação Stricto Sensu e técnicos administrativos; a Biblioteca Digital 
de Monografia que aloca trabalhos de conclusão de curso a nível de graduação e pós-
graduação Lato Sensu e o Repositório de Informação Acessível com materiais 

adaptados para alunos com deficiência visual. 

Com intuito de cumprir os objetivos traçados, as atividades aplicadas foram realizadas 
individualmente, cada participante utilizou o seu próprio notebook para navegação e as 
atividades foram escolhidas anteriormente. A pesquisa foi aplicada com quatro 
participantes em momentos diferentes. Como explicitado, o pesquisador ofereceu 
auxílio quando houve problemas no desenvolvimento das atividades apresentada no 
Quadro 2 (Anexo), em cada repositório foi escolhido um documento: uma dissertação 
de mestrado, uma monografia a nível de graduação do curso de Biblioteconomia e um 
capítulo de livro - comunicação, cronometrando desde a aba do navegador (browser) 
até o download. 

Todos os usuários conseguiram finalizar as atividades. No Quadro 3 (Anexos), 
apresentamos as diferenças de tempo ligadas ao desempenho de cada participante, 
nenhum deles possuía familiaridade com os repositórios, pois nunca o haviam utilizado 
antes. No entanto, cada qual possuía um nível de experiência com as tecnologias, sejam 
elas no manuseio do computador, utilizar os mecanismos de busca e familiaridade com 
o leitor de tela. Esses conhecimentos foram decisórios para o término das atividades. 

No Quadro 4 (Anexos), apresentamos os principais erros encontrados durante as 
atividades, isso facilita a visualização desses problemas que podem dificultar o processo 
de interação com os repositórios. A falta de um corretor ortográfico de palavras 
impossibilita a conclusão das buscas, não reconhecer o botão de download no primeiro 
momento, dificultando esse processo de encontrabilidade e dentre outros apresentados. 
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Durante as entrevistas, os participantes relataram utilizar mais o NVDA e o computador 
como tecnologias assistivas para acesso à web. Um dos participantes elencou o Talk 
Back compatível para Android. 

Todos os participantes nunca haviam utilizado os repositórios anterior ao momento da 
pesquisa, apenas um deles havia acessado ao RIA-UFRN quando estava em 
desenvolvimento. 

Os participantes descreveram suas experiências como: “traumáticas” pois as 
informações são confusas no website da BCZM, pois o link para acesso ao Repositório 
deveria estar melhor demonstrado, facilitando o acesso; o acesso como relativamente 
fácil, mas sua preocupou-se com a adaptação dos documentos, esses devem ser 
disponibilizados em formato acessível; a experiência é boa, mas com a prática pode 
melhorar seu desenvolvimento; A falta de desenvoltura com as tecnologias, dificultou o 

processo por sua dificuldade em utiliza-los. 

A maioria dos participantes não encontraram barreiras informacionais para conclusão 
das atividades. Apenas o Participante 01 durante a busca, encontrou um erro embutido 
no HTML, na qual o leitor de tela fazia a leitura, mas não havia erro visualmente, 

precisando de uma intervenção do pesquisador para compreender o problema. 

Como sugestão para os desenvolvedores: Apontou-se melhor demarcação dos 
cabeçalhos, seguindo os níveis de importância que precisam estar no HTML, utilizar as 
marcações de tabela e listas, pois facilita o entendimento para o usuário localizar 
geograficamente e também ir diretamente para a informação necessária; adaptação dos 
materiais e a descrição das imagens quando houver; melhor posicionamento do site, 
que os documentos ficassem no início das páginas, para que não precisasse rolar tanto 
para obter uma resposta. 

A maioria dos participantes citaram o RI-UFRN como a experiência menos satisfatória, 
isso ocorreu, pois foi primeira experiência manuseando os repositórios, precisando de 
um maior desenvolvimento da atividade e apresentação do website. Enquanto os outros 
possuíam uma melhora no desempenho da atividade, compreendendo melhor a 

estruturação das páginas e informação. 

As notas dadas pelos participantes aos repositórios variaram: Nota seis para todos; RI-
UFRN nota 5, BDM-UFRN e RIA-UFRN nota 8 e nota 8 para todos os repositórios. 

Perante todas as observações feitas aos repositórios, apresento algumas sugestões 
para melhorias desses ambientes informacionais. Como os três repositórios possuem 
semelhanças, devido ao fato de terem sido implementados com o software DSpace, as 
sugestões podem ser aplicadas facilmente em todas as instâncias. 

• O brasão da UFRN localizado na área superior deve ser indicado para que o 
usuário, ao selecionar, seja direcionado para o website oficial da Universidade. 
Seria mais interessante encontrar um local próprio para essa divulgação que é 
importante; 

• Explicar como os repositórios estão divididos, principalmente a BDM e o RI, pois 
nem todos os usuários compreendem como são divididos os cursos da UFRN e 
a quais centros estão relacionados; 
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• O termo “Navegar” poderia ser mais bem explicado, pois para os usuários cegos 
não é compreensível que se trata de uma forma de navegação diferente nos 
repositórios, passando desapercebido;A aba “Sobre RI/BDM/RIA” poderia estar 
localizada em uma área de maior destaque e somente na página inicial, ficaria 
mais visível para o usuário ao adentrar no website e estivesse buscando a 
respeito do histórico, apesar da pequena introdução que está localizada acima 
da área de pesquisa; 

• Melhor identificar as bandeiras que servem para alteração de idioma, com o leitor 
de tela isso não fica claro para o usuário; 

• Nas “Comunidades do Repositório” durante a leitura de cada 
comunidade/coleção é relatado o quantitativo de documentos, mas não há 
nenhuma informação do que se tratam esses números para o usuário, poderia 
informar que são de documentos; 

• Seriam interessantes mecanismos que enviassem um aviso quando o usuário 
chegar ao final de página, assim como ter um botão/link que o auxiliasse a voltar 
para o início da página; 

• As imagens não são bem sinalizadas, avisar que ao selecionar esses ícones 
você é redirecionado para outra página, como ocorre nos logos da UFRN, BCZM 
e IBICT ao fim da página; 

• A barra de pesquisa localizada na área principal da Página Inicial é lida com 
presença de autossugestão. Mas, ao serem demonstradas aparecem com 
palavras com erros de digitação/ortográficos e ao selecionar o “Você quis dizer” 
não concluem a busca, mantendo os mesmos ou nenhum resultado encontrado. 
Isso é de tamanha importância para os usuários; 

• Na barra de pesquisa é necessário ter corretor ortográfico, visto que lidamos com 
termos técnicos que nem sempre são de conhecimento do usuário e pode haver 
erros na digitação, causando frustração ao se deparar com nenhum resultado 
encontrado; 

• A área de busca é apresentada no menu principal em todas as páginas, isso 
causa confusão aos usuários que por vezes acharam preciso refazer a busca, 
por não saber se havia sido concluída; 

• O nome “Página de Busca” poderia ser alterada para “Página de Resultados de 
Busca” isso auxiliaria ao usuário compreender que houve uma mudança de 
página e sua busca foi realizada; 

• A área de “Buscar em” confunde o usuário, fazendo-o pensar que é necessário 
repetir a mesma busca. Muitos usuários se confundiram nesse processo, o 
interessante é fazer a movimentação desse recurso para a Página Inicial; 

• Os filtros de resultados de busca deveriam estar localizados na Página Inicial, 
auxiliaria a refinar a busca desde o princípio e não causaria confusão para o 
usuário, além de ser desgastante porque são muitas etapas até chegar aos 
resultados da busca; 

• Os quantitativos de resultados de busca deveriam vir mais acima, apenas para 
que o usuário compreenda que obteve um feedback do repositório; 

• Os quantitativos de páginas dos resultados de busca deveriam estar localizados 
no final da página, isso facilita para o usuário quando não encontrar o documento 
necessário ou quer expandir sua pesquisa; 

• Interoperabilidade entre o website da BCZM e os repositórios, ao buscar um 
documento na área de busca do website da biblioteca consiga-se obter 
resultados do próprio repositório e, por conseguinte, redirecionar o usuário para 
a página correta; 

• Na página aonde está localizada a descrição dos documentos, é cansativo o 
quantitativo de pontos que são elencados nos repositórios até chegar ao 
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documento com o texto completo, poderia haver uma diminuição, deixando os 
mais importantes; 

• O atributo de linguagem é realmente necessário para leituras de idiomas 
estrangeiros;Poderia estar mais clara a descrição desse ícone para o usuário 
baixar o PDF, descrevendo como “Visualizar o documento completo”, muitas 
vezes não se conseguiu identificar na primeira vez o que representava aquela 
informação. 

Destarte, finalizamos o processo de análise dos repositórios e seguimos para as 

conclusões.  

 

 
Conclusão 

 
A acessibilidade provou ser algo imprescindível, com o poder de alterar toda uma 
vivência e proporcionar novas descobertas. No ambiente científico, é necessário maior 
aprofundamento para trabalhos práticos com usuários, trazê-los para as vivências dos 
ambientes digitais e escuta-los sobre os reais problemas encontrados ao acessar, 
observando os processos de interação e a partir disso aproximar dos campos teórico. 

Diante dos resultados obtidos no plano de pesquisa anterior, os repositórios possuem 
vários problemas seguindo as diretrizes da WCAG 2.0 em diferentes aspectos de 
organização. Portanto, visualizamos que é preciso desenvolver melhorias que facilitem 
a interação com os usuários, esses que conseguem encontrar a informação 
disponibilizada utilizando um software leitor de tela, apesar disso a experiência 
autônoma dos usuários pode ser prejudicada com problemas para finalizar as 
pesquisas, visto que os participantes necessitaram de auxílio dos pesquisadores para 
completude das atividades. 

Os três repositórios apresentaram problemas na execução, apesar de cada Repositório 
disponibilizar documentos distintos, os três possuem o Dspace como software, 
hospedando toda essa gama de informação. Demonstrando insuficiências na 
apresentação da informação, disposição, sinalização e dentre outros aspectos que 

facilitam a interação com os leitores de tela. 

Durante os testes, visando recomendar melhorias para a encontrabilidade da 
informação, percebeu-se que a interação com os alunos cegos foi uma experiência 
singular para entender mais a respeito das necessidades existentes ao interagir com 
ambientes informacionais, em especial os repositórios digitais. Isso porque cada 
participante colaborou com o estudo a partir de suas experiências. O teste com a 
execução de atividades simples de busca revela o comportamento dos sujeitos, a 
devolutiva dos ambientes acessados e possíveis melhorias que podem ser 

implementadas para a encontrabilidade da informação ocorra de maneira exitosa. 

Uma sugestão a ser apontada é o treinamento junto aos deficientes visuais com intuito 
de capacitá-los sobre o funcionamento dos repositórios, promover essa interação com 
o sistema mais calmamente. Para isso, a UFRN possui o Laboratório de Acessibilidade, 
que pode promover esse tipo de ação. É importante também que o formato PDF-A seja 
adotado pelos repositórios como padrão para submissão dos documentos, auxiliando 
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na propagação de um ambiente ainda mais inclusivo, não apenas na estruturação das 
páginas, mas também com materiais que possam ser compreensíveis ao público. A 
maioria das observações aqui sugeridas e analisadas são uma questão de reordenação 
da informação de páginas para que sua disposição seja melhor e a experiência mais 

rápida/fluida. 

Esse trabalho é apenas o início para futuros estudos, esperamos que os resultados aqui 
apresentados contribuam para fomentação da ciência em nosso país, assim como 
ampliar e melhorar os diversos repositórios digitais. 
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Anexos 

 

 

Quadro 1 - Divisão das recomendações da WCAG 2.0 

 
 

Quadro 2 - Atividades a serem desenvolvidas junto aos participantes 
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Quadro 3 - Medição de tempo destinado a execução das atividades 

 
 

Quadro 4 – Principais Erros Encontrados nos Repositórios 
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TÍTULO: A vida da população LGBT nas residências da UFRN. 

Resumo 

 

Ancorando-se no materialismo histórico dialético, o presente trabalho possui como 
objetivo apreender a dinâmica do cotidiano da população LGBT nas residências da 
UFRN, como também, analisar os processos de opressão e discriminação sofridos pelos 
sujeitos desse estudo. Objetivando atingir esse fim, a pesquisa de caráter exploratório, 
busca analisar os dados de forma indireta e direta, por meio da bibliografia especializada 
e análise das entrevistas semi-estruturadas. Os resultados parciais apontam que o 
cotidiano dos LGBTs nas residências da UFRN são marcados por discriminação e 
preconceito atingindo radicalmente a subjetividade dos sujeitos da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: LGBT. Assistência Estudantil. Residência universitária. Discriminação. 

TITLE: A life of the LGBT population in UFRN residences. 

Abstract 

Anchored in dialectical historical materialism, this paper aims to grasp the daily dynamics 
of LGBT population in UFRN residences, as well as to analyze the processes of 
oppression and discrimination suffered by the subjects of this study. Aiming to achieve 
this end, exploratory research seeks to analyze the data indirectly and directly, through 
specialized literature and semi-structured interviews. The partial results indicate that the 
daily lives of LGBTs in UFRN residences are marked by discrimination and prejudice, 
radically affecting the subjectivity of the research subjects. 
 
Keywords: LGBT. Student Assistance. University residence. Discrimination. 

Introdução 

A diversidade sexual apresenta-se como um dos elementos que compõe a diversidade 
humana, sendo essa última resultante do trabalho como o seu fundamento central. As 
várias formas da sexualidade se manifestam no gênero humano, desde sua gênese, 
sendo uma característica do ser social. Na sociabilidade do Capital há forte 
discriminação e preconceito com quem se relaciona com pessoas do mesmo sexo, em 
virtude da formação sócio-histórica do capitalismo ser sustentada no sistema patriarcal 
– o qual se fortalece com a propriedade privada. 

Em virtude disso, a presente pesquisa aqui exposta possui como objeto a população 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais/Travestis/Transgêneros), pois tem 
como fim trazer à luz da produção acadêmica os processos de resistência desse 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 29 

 

segmento frente aos preconceitos que lhe são infligidos nas residências da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), bem como analisar o acesso desse público 
usuário à assistência estudantil. 

Além disso, esse relatório possuí como fim socializar os resultados da pesquisa “A 
resistência da população residente LGBT no âmbito da UFRN” realizada no período de 
01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019 sob a orientação da Profa. Dr. Rita de 
Lourdes de Lima, contando com 02 bolsistas remuneradas no primeiro semestre e 03 
no segundo. A amostra para a coleta de dados consiste em 02 residências em Natal 
(Camps III e IV, uma masculina e uma feminina), 02 do CERES (Currais Novos e Caicó), 
01 da FACISA (Santa Cruz) e 01 da Pós-Graduação (Natal), finalizando um total de 06 
Residências, num universo de 10 residências ao todo; e, no que se refere aos indivíduos 
participantes da pesquisa, foram feitas 5 entrevistas (com 3 homens e 2 mulheres) [U1] 
– o modo de acesso aos entrevistados foi por indicação. Desse modo, a pesquisa possui 
como objetivo analisar os processos de resistência da população LGBT nas residências 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), perpassando sobre a 
discriminação cotidiana sofrida por esse público nas dependências da instituição, pois 
ela não está excluída das relações e processos permeados de contradição próprios da 
sociabilidade capitalista, reproduzindo as desigualdades que são inerentes a esse modo 
de produção. 

 

Metodologia 

 

Os procedimentos de trabalho utilizados foram a análise indireta e direta – pesquisa 
bibliográfica/documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas. A forma 
utilizada para abordar os/as sujeitos da pesquisa, foi por indicação, pois há uma enorme 
dificuldade de acesso a esse público, dada a natureza do estudo. A pesquisa possui um 
caráter exploratório, e os autores que utilizamos como fundamentação teórica para os 
conceitos chaves deste trabalho são: SANTOS (2017), SALDANHA (2015), FRY e 
MACRAE (1983). No que concerne ao método, utilizamos o materialismo histórico-
dialético, pois objetivamos compreender o fenômeno aqui estudado em seu movimento 

histórico e sob a perspectiva de totalidade. 

Ao adotar a perspectiva de totalidade, parte-se do entendimento que o processo de 
conhecimento parte da relação indissociável sujeito/objeto, ambos com igual peso 
ontológico, contudo, tal processo, tem sempre o objeto como polo regente. Nesse 
sentido, as falas dos sujeitos entrevistados retratam e explicam um aspecto da 
realidade, contudo, devem ser analisadas a partir de uma perspectiva de totalidade, ou 
seja, considerando a teia de relações concretas na qual se inserem os indivíduos. Desse 
modo, descarta-se uma análise subjetivista da problemática estudada, considerando-se 
sempre na análise, a conjuntura política-social, a formação sócio-histórica brasileira, a 
bibliografia estudada (sobre sexualidade, política estudantil, métodos de pesquisa, 
conjuntura, universidade) e a fala dos sujeitos, tecendo relações e aproximações entre 
todos os elementos envolvidos na temática. 

 
Resultados e Discussões 
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A população LGBT surgiu como sujeitos na cena política apenas na década de 1970, 
com o fenômeno da emersão dos chamados “Novos Movimentos Sociais”, que em suas 
pautas tiram a centralidade da luta de classes, se opondo as formas de organização do 
operariado no início do século XX. Essa década é marcada pela chamada 
ressignificação da organização da classe trabalhadora (é o que Harvey (2007) 
denominou de a crise do materialismo histórico dialético), quando o pensamento pós-
moderno começa a se popularizar, e em virtude disso há uma compreensão errônea de 
que o marxismo não consegue mais explicar a realidade social, então, irá reemergir 
“teorias” que irão valorizar mais o conhecimento empírico em detrimento da produção 
científica – orientada por um método. Nesse sentido, proliferam teorias utilitárias, 
pragmatistas e imediatistas, que não se interrogam sobre o fundamento da 
desigualdade social, do patriarcado, do capitalismo, do heterossexismo, limitando-se a 
lutas pontuais e imediatas – importantes, mas absolutamente insuficientes do ponto 
vista sócio-histórico. 

Partindo da perspectiva histórico-dialética da totalidade da vida social, entendemos que, 
a LGBTfobia é sustentada pelo patriarcado, o qual se fortaleceu com a propriedade 
privada e é intrínseco ao modo de produção capitalista, ou seja, não há possibilidade 
dessa opressão acabar nessa sociabilidade, é a partir desse raciocínio que 
compreendemos que as lutas em favor da população LGBT devem ser também 
anticapitalistas. 

Um marco mundial de resistência da população LGBT é a Revolta de Stonewall em 
1969. Stonewall Inn era um bar frequentado por homosexuais, e era frequentemente 
invadido por policiais, até que na madrugada de 28 de junho de 1969, a polícia de Nova 
York invadiu mais uma vez o estabelecimento comercial, mas ao contrário dos ocorridos 
anteriores, dessa vez ocorreu um massivo processo de resistência que consistiu em um 
Levante contra essa repressão do Estado que durou cerca de 30 dias. 

Na particularidade brasileira, a história dividiu para melhor entendimento os processos 
de resistência da população LGBT em 3 ondas. A 1ª onda (1970 -1980), caracterizada 
pelo processo de discussão política dos direitos da população LGBT, tem a criação do 
primeiro grupo construído que fomenta essa politização (SOMOS – Grupo de Afirmação 
Homossexual, 1978), que abre precedente para a criação de grupos e encontros em 
prol da causa. No que se refere a 2ª onda (1980 – 1990), esse é um período de 
transformações para o movimento homossexual no Brasil que “ao contrário da primeira, 
o movimento dava ênfase à luta pela garantia de direito à diferença e reforçava a 
importância de se estabelecer organizações de caráter mais formal que comunitário” 
(SALDANHA, 2015, p. 30), e além disso, há uma aproximação de organizações 
internacionais. Por fim, a 3ª onda (1995 – atualidade) é caracterizada por um processo 
de renovação desse movimento e um posicionamento mais efetivo com respeito a pauta 
de defesa dos direitos civis da população LGBT, há também, avanços, no que diz 
respeito há uma maior inserção da comunidade LGBT no mercado de trabalho, como 
também, a formulação de uma política de prevenção a DST/AIDS. Nos arriscamos a 
assumir que, hoje no Brasil, vivemos outro momento, no qual os movimentos sociais e 
nele, a população LGBT organizada politicamente, encontra-se em um momento de 
descenso e receio, frente a um processo crescente de discurso moralista de ódio e 
intolerância frente a diversidade humana e a diversidade sexual. 

Dado os rebatimentos do capital perante a classe trabalhadora, há uma enorme 
dificuldade dos indivíduos que pertencem a essa classe se inserir em uma instituição de 
nível superior pública, em decorrência disso, a assistência estudantil possuí como 
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objetivo central evitar a evasão escolar, a qual é ocasionada por diversos fatores, entre 
eles podemos citar: o fator socioeconômico – conforme o supracitado, expresso na 
dificuldade que os/as estudantes oriundos da classe trabalhadora possuem para 
permanecer nas universidades públicas, por condições objetivas imediatas, como 
necessitar trabalhar, e não conseguir conciliar as atividades em virtude do cansaço físico 
e psicológico; e gênero/sexo – entre os segmentos do proletariado, o que menos 
permanece nessas instituições são as mulheres, por ser socialmente legitimado na 
sociabilidade do Capital, que o cuidado com os filhos e os afazeres domésticos são 
tarefas que devem ser executadas exclusivamente pela figura feminina, não restando-
lhe tempo nem energia para um uma graduação. Além disso, há a população LGBT, 
que constantemente sofre preconceito e discriminação, por isso, para esse público, o 
ambiente do ensino superior é sempre hostil – permeado de violência, seja ela física ou 

psicológica. 

O marco da inserção das políticas de assistência estudantil no país, se deu no governo 
de Getúlio Vargas, quando a educação é reconhecida como um direito perante o Estado. 
Desse período em diante, foram promulgadas legislações com o fim de regulamentar (e 
construir) a política de educação. Pode-se apontar como medidas principais: Lei 
Orgânica do Ensino Superior pelo Decreto n. 19.851/1931, que possuía como objetivo 
instituir a concessão de bolsas de estudos a alunos/as que constavam como pobres; Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1961, que determinou a 
Assistência Estudantil Escolar como um direito – essa legislação foi decretada por 
influência da expansão do ensino superior entre as décadas de 1950 e 70, pois foi o 
período de tempo em que se deu a criação das Universidades Federais; Art. 176 da 
Carta Magna de 1967, assegura o Ensino Médio e o Ensino Superior para quem não 
tem condições de pagar; Constituição de 1988, educação enquanto direito social e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996, que estabeleceu as 
diretrizes pelas quais a política de assistência estudantil devia seguir. Acerca dessa 
questão a Constituição afirma: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será provida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

No atual tempo histórico, a política de assistência estudantil é regida pelo Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES[U1] ), porém cada instituição de Ensino 
Superior Federal decreta as suas legislações internas para reger a política, dessa forma, 
garantindo que os princípios e diretrizes estabelecidos na PNAES sejam materializados. 
Acerca da PNAES de 2007, podemos afirmar que este decreto tem como objetivo 
garantir a permanência nas universidades públicas dos estudantes de graduação em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, como também, inibir situações de 
reprovação em componentes curriculares, do modo que define como elementos da 
assistência estudantil: moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, 
inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. Foi acrescentado a esse 
texto em 2010[U2] , que os estudantes oriundos da rede pública da educação básica ou 
com renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio têm prioridade no acesso 
a assistência estudantil. 

Foram entrevistadas 05 pessoas (03 do sexo masculino e 02 do sexo feminino; só 01 
professa crença, é evangélico; todos os homens se declaram como homossexuais, uma 
mulher se declara como lésbica e a outra se declara como bissexual). Os sujeitos da 
pesquisa relataram como foi o seu acesso a assistência estudantil, como é a relação 
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com os profissionais que compõe a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRN 
(PROAE), como se materializa a LGBTfobia no ambiente universitário e como se dão 
os processos de resistência no contexto aqui explicitado. Os entrevistados vão ser aqui 
identificados como: Residente 01, Residente 02, Residente 03, Residente 04[U3] , 
Residente 05 – sendo os dois primeiros residentes homens e os duas seguintes as 
mulheres, e a última é do campus Currais Novos e os demais de Natal, e o último é um 
homem do campus de Natal. 

Acerca do acesso a assistência estudantil, os três residentes do campus Natal relatam 
que tiveram dificuldade de acesso, que há uma burocratização dos serviços e que as/os 
profissionais são distantes dos residentes, já a residente de currais novos relatou que a 
facilidade no acesso aos serviços da assistência estudantil, e que os/as profissionais 
sempre buscam dialogar com os/as estudantes. 

Acerca dessa diferenciação, é válido ressaltar que a demanda do campus de Natal é 
imensamente maior e possui menos profissional por número de alunos do que o campus 
de Currais Novos, além disso, ocorreu inúmeros cortes nas verbas orçamentarias 
destinadas a assistência estudantil, o que impacta diretamente a oferta e o acesso dos 

usuários ao serviço. 

Todos/as os/as entrevistados/as demonstraram possuir a compreensão de que a 
opressão e discriminação sofrida pelo público LGBT é uma violência, pois coage o 
indivíduo a partir do momento que a sua forma de ser no mundo não é respeitada. Além 
disso, essa opressão e discriminação é tão nociva que ela modifica traços da 
personalidade da vítima, pois, ao ser violentada, ela tenta agir de forma diferente, 
procura não demostrar no comportamento indícios do que pode ser identificado 
socialmente como uma pessoa LGBT, para com isso, “evitar” uma possível agressão. 

No referente a relação com a família, se houve alguma resistência quando os 
entrevistados assumiram a sua orientação sexual – apenas 3 passaram por esse 
processo, o Residente 01 ainda não se assumiu perante a família - o Residente 02 e a 
Residente 03 relataram que a família não reagiu de forma agradável, que houve 
resistência, e que até hoje a relação entre eles é frágil, pois evita-se falar no assunto e 
os entrevistados não se sentem à vontade no ambiente em que residem os seus 
parentes. No entanto, a Residente 04 relatou uma vivência diferente, a sua família foi 
compreensiva e receptiva ao saber da sua orientação sexual e que não sofreu nenhum 

tipo de discriminação no ambiente familiar. 

Quando questionados sobre se sofreram homofobia nas residências da UFRN, os 05 
residentes de Natal relataram que sim. O Residente 01 relatou que inclusive precisou 
sair da residência pois não estava mais suportando conviver com as agressões diárias 

Bom como eu estava falando eu sofri homofobia na residência universitária e precisei 
migrar para o auxílio moradia com os que sofreram esse tipo de opressão também e 
nós acabamos perdendo algumas regalias que os residentes têm, que no caso é um kit 
chamado ‘quarta refeição’ e o café da manhã, fora a segurança que nos traz na 
residência universitária, também a questão da moradia que não ter que arcar com água, 
internet e luz. (Residente 01) 

Aqui, chamamos atenção para a compreensão do direito por parte do entrevistado, ele 
trata o direito da permanência estudantil manifestados no café da manhã e na quarta 
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refeição para os residentes como uma regalia, já que ele não é mais beneficiário desse 
auxílio. 

Dessa forma, o Residente 02 e a Residente 03 também relataram sofrer violência nas 
residências em vivem, no caso da menina, ela é impedida de levar a namorada para o 
seu quarto, pois “se namorado não pode, namorada também não”, mas com meninos é 
justificado, pois as demais moradoras se sentem constrangidas com um homem 
circulando pela casa, mas não há um argumento plausível no que se refere a mais uma 
menina frequentando a casa. Já o menino relata uma agressão muito mais violenta, que 
os homossexuais da residência são perseguidos e difamados pelo conselheiro de piso, 
e que grupos de pessoas os agrediam nas reuniões, faziam piadas e espalhavam 
histórias caluniosas. 

 

Conclusão 

 

A Universidade não está isenta de ambientar o conjunto de opressões e violência 
sofridas pela população LGBT, posto que essa violência é característica da sociedade 
capitalista e a universidade não é um mundo à parte. 

Dessa forma, a discussão do presente trabalho elucidou algumas questões referentes 
a vivência da população LGBT nas residências da UFRN, no tocante a como essa 
opressão e discriminação se manifesta, a sua dinâmica e como ela se expressa no 
ambiente universitário. 

Por conseguinte, concluímos que os estudantes objeto de estudo da pesquisa se 
encontram em vulnerabilidade socioeconômica e dependem primordialmente da 
assistência estudantil para sua permanência na Universidade. Além disso, constatamos 
que a discriminação sofrida pelos discentes afeta o seu desenvolvimento pessoal e 
social, a partir do momento que altera o comportamento da vítima. 

O cotidiano dos residentes LGBTs da UFRN se apresenta repleto de elementos que 
dificultam a permanência dos/as em ambiente universitário, uma vez que eles têm a sua 
forma de ser no mundo, parte da constituição deles enquanto sujeitos, constantemente 
atacada, podendo até ser um gatilho para um processo de adoecimento físico ou 

psíquico. 

Por fim, acerca dessas demandas que estão postas para a assistência estudantil, há 
uma dificuldade de resposta da UFRN, pois o serviço está passando por um processo 
de precarização em virtude dos cortes de verbas orçamentarias, e há um quadro de 
profissionais limitado. Entretanto, ressalta-se como imprescindível uma atenção 
constante por parte da equipe - não apenas dos/as assistentes sociais, mas de toda a 
gestão da UFRN, particularmente da Pró-reitoria de Graduação – para com os casos de 
LGBTfobia nas residências universitárias. 
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TÍTULO: Uma análise da evidenciação da Responsabilidade Social Empresarial na 

mídia do Rio Grande do Norte 

Resumo 

O conhecimento tem relevância incomensurável na vida, pois torna-se um pressuposto 
norteador da nossa experiência cotidiana, por essa razão que se defende que exista a 
socialização da riqueza, mas também a democratização da informação. Nesse sentido, 
o estudo, ora apresentado, analisou a disseminação do conceito de Responsabilidade 
Social Empresarial por meio da mídia potiguar. Este conceito surgiu em razão do 
processo de reestruturação produtiva, e seu grau de influência nos diversos setores da 
vida cotidiana, incidindo nas questões políticas, históricas e culturais; em que fez 
germinar debates em torno do papel das empresas na sociedade, sob o discurso da 
chamada Responsabilidade Social Empresarial - RSE. No entanto, mesmo datando 
meados dos anos 1990, o conceito ainda não aparece de forma hegemônica e clara nas 
análises que o compõe. Dessa forma, este plano de trabalho, analisou o espargimento 
da temática nos veículos de mídia norte rio-grandense, a partir de estudo bibliográfico e 
documental, bem como de amostragem coletada no Jornal Bom Dia RN e do Portal no 
Ar, veículos significativos no Estado. Para fins de análise, foram catalogadas 63 
reportagens pertinentes ao campo temático, e trabalhadas sob a ótica da análise de 
conteúdo. Verificou-se no material que o uso dos veículos de mídia, sobretudo por parte 
das empresas, tem sido feito principalmente em razão de eventos sociais, sem, no 
entanto, trazer um debate mais conciso dos conceitos apresentados nas matérias. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Mídia Potiguar, Transparência 

TITLE: An analysis of the Corporate Social Responsibility presentations in the media of 

Rio Grande do Norte 

Abstract 

The knowledge has immeasurable significance in life, because it becomes a guiding 
assumption of our everyday experience, why do you defend yourself against that there 
is the socialization of wealth, but also the democratization of information. In this sense, 
the presented study, analysed the dissemination of the concept of Corporate Social 
Responsibility through the media in Rio Grande do Norte - Brasil. This concept emerged 
as a result of the productive restructuring process, and its influence on various sectors 
of everyday life, focusing on the political, historical and cultural issues; making germinate 
debates about the role of enterprises in society, under the speech of the Corporate Social 
responsibility-CSR. However, even dating back to the mid-1990, the concept still doesn't 
appear so hegemonic and clear in the analysis. Thus, this work plan, analyzed the media 
vehicles diffusion of the topic in Rio Grande do Norte, from bibliographic and 
documentary study, as well as sample collected in the newspaper Bom Dia RN and the 
Portal no AR, significant media vehicles in the state. For the analysis, 63 articles 
pertinent to the thematic field were catalogued, and worked from the perspective of 
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content analysis. It was found in the material investigated the use of media, particularly 
by businesses, has been made mainly due to social events, without, however, bring a 
more concise discussion of concepts presented in the subjects. 
 

Keywords: Corporate Social Responsibility; Potiguar Media; Transparency 

Introdução 

A organização dos processos de produção do capitalismo monopolista, com o 
fortalecimento das empresas por meio da concentração de capital, tinha como principal 
razão a geração de lucro e mais valia. Nesse sentido, as formas utilizadas para gerir as 
relações de uso, sobretudo, da terra, acarretaram agravos socioambientais que 
entraram em destaque nas pautas e agendas ambientalistas internacionais, junto com 
as transformações no setor produtivo em 1970. Como estratégia mercadológica, ou por 
cunho social filantrópico, as empresas passaram a reorganizar suas políticas, 
adequando-as ao engajamento nas causas socioambientais, dando origem ao conceito 
de Responsabilidade Social Empresarial (RSE). (AZEVEDO, et al 2019) A partir disso, 
o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), começou a ser difundido nas 
empresas, e em especial nos espaços de mídia. Esta forma de divulgação das ações 
de RSE, em mídia, visava aproximar os interesses da empresa com aqueles que com 
ela se relaciona, de forma a viabilizar o crescimento empresarial e de uma rede de 
atendimento, bem como das comunidades de seu entorno, garantindo o poder de 
consumo. Para responder este preceito de veiculação das informações a respeito da 
RSE, constituiu-se como dimensão base deste conceito a transparência das 
informações. Isto posto, as empresas informam à população as ações de RSE de suas 
unidades, bem como, devem adentrar nas discussões acerca do conceito empreendido, 
para tanto fazem uso do alto alcance da internet e dos meios de veiculação de mídia 
televisiva e rádio. Dessa forma, atrelada a essa vertente de transparência vinculada ao 
conceito, ao se falar sobre Responsabilidade Social Empresarial faz-se imprescindível 
discutir seu meio de veiculação, seus representantes e como isso se traduz para a 
comunidade. Ademais, acredita-se, dentro da categoria de Serviço Social, que as lutas 
por democratização passam pelo debate de socializar a riqueza, mas também a cultura 
e os meios de informação, construindo com isso meios estratégicos de mediação no 
trabalho com os usuários. Portanto, os estudos deste plano de atividades pautaram-se 
nas análises de espargimento do tema da responsabilidade social empresarial nos 
veículos de mídia norte riograndense, em busca de averiguar se constituíram como 
estratégias a favor das empresas praticantes da RSE, ou mesmo como meio de 
divulgação da temática, tornando-se dispositivo imprescindível para compreensão do 
tema. 
 
Metodologia 

 
O estudo, ora apresentado, soma-se ao acervo de pesquisas com abordagem 
qualitativa, em que Minayo (2001) afirma permitir explorar o abstrato presente nas ações 
e relações do homem, destacando a importância de refletir a dinâmica do cotidiano a 
partir de um referencial bibliográfico, mas também de cunho quantitativo, ao passo que 
busca, à luz da análise de conteúdo, catalogar e quantificar a propagação do conceito 
de RSE nos recursos de mídia. Para tanto, fora realizado pesquisa documental e 
bibliográfica, além da seleção de dois recursos de mídia, utilizando critérios de 
abrangência e facilidade de acesso, bem como atentando-se para a diversificação do 
recurso. O plano de análise se constituiu a partir da escolha das mídias a serem 
estudadas, definindo um período de tempo para catalogação dos dados, além da criação 
de categorias próprias, capazes de responder a questão problema. Inicialmente, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 37 

 

elencamos um exemplo de mídia televisiva e um exemplo de blog jornalístico para coleta 
dos dados. O Bom Dia RN fora escolhido por ter um extenso raio de abrangência, 
principalmente por estar em canal aberto, e ser parte da maior emissora de televisão do 
Brasil; e o Blog Jornalístico Portal No Ar, representando o massivo alcance das redes 
de internet. A noção de que as relações estratégicas de robustecimento das práticas de 
ampliação da lucratividade são inerentes ao modo de produção vigente, permite saber 
que se moldam inclusive, as determinadas regulações sociais. Dessa forma, está 
passível de acerto a análise de que estratagemas são criados para a manutenção da 
indústria e seus índices de lucratividade. Assim, atentando-se ao fato de que a mídia 
potiguar, hoje, faz parte, em sua maioria, de bens da oligarquia Norte Riograndense, 
atribuímos relevância na análise do uso da linguagem, através dos setores midiáticos, 
como ferramenta importante de publicidade das empresas, bem como, de propagação 
de assuntos enquadrados no campo da RSE. Ademais, o estudo das categorias 
empreendidas neste ensaio, permitiram construir pontos de debates quanto a 
socialização dos meios de informação, bem como da qualidade dos conteúdos 
repassados para a população. Para fins de análise, observou-se as reportagens diárias 
do jornal “Bom Dia RN”, no período de julho a outubro do ano de 2018, de forma que 
pudéssemos responder qual o assunto e temática da matéria, bem como, estavam 
organizadas as informações a serem repassadas para o público. Em se tratando do blog 
jornalístico “Portal No Ar”, por se tratar de um sítio eletrônico de atualização rápida, 
cabendo o envio de artigos e postagens sobre temáticas distintas que podem ser 
consultadas por longos períodos de tempo, a coleta foi feita a partir do uso de 
ferramentas de busca vinculadas a temática da Responsabilidade Social e de 
Desenvolvimento Sustentável. São apresentados, portanto, dados coletados dos jornais 
potiguares supracitados, bem como de suas páginas oficiais, e faz-se um debate que 
atravessa o campo das ações socialmente responsáveis, sobretudo na 
contemporaneidade, isto é, a mídia e com ela, a construção de discursos norteadores 
do comportamento e do imaginário social. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os avanços tecnológicos, das cenas contemporâneas, alcançaram patamares 
responsáveis por influenciar diretamente nas relações sociais entre os povos, bem como 
na organização dos meios produtivos. O advento dos dispositivos de mídia, por 
exemplo, tornou possível a comunicação entre povos distantes, bem como a 
massificação de determinadas informações. Para Brito e Melo (2013), o espaço das 
mídias pode se configurar enquanto meio político, ao passo que possui capacidade de 
influenciar na formação de valores, propagação de ideias e instigar determinados 
comportamentos. Dessa forma, este espaço pode servir a diferentes grupos e projetos 
societários, em que pode atuar como mecanismo estratégico na construção de uma 
cultura de respeito aos direitos humanos; ou por outro lado, apenas reproduzir e 
legitimar violações de direitos, fortalecendo, assim, a constituição de uma sociedade 
baseada no preconceito e na opressão (MELO; BRITO; 2013, p. 01). O uso das mídias 
ganhou notoriedade e maior grau de influência com o avanço dos campos de internet. 
Esta que começou a ser desenvolvida e utilizada em meados da década de 1960 nas 
universidades americanas, espraiou-se pelo mundo com diferentes graus de tecnologia, 
e hoje, é possível a afirmação de que se trata do meio mais rápido de acesso a notícias 
de qualquer parte do globo. Nesse sentido, caracterizada como um “sítio tecnológico” 
com possibilidade de acesso a dados por tempo ilimitado, a internet alcança níveis de 
disseminação de informação equivalentes ou até maiores que os demais dispositivos de 
mídia existentes. Em vista disso, a internet tem se tornado um campo de estudo, como 
afirma Flick (2009), principalmente em virtude de sua abrangência em pesquisas 
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quantitativa - a partir do mapeamento dos números e das experiências dos usuários, 
bem como em pesquisas qualitativa – com a expansão da internet por meio das 
interações entre os usuários e as variações dentro de grupos sociais. É diante deste 
cenário que o plano de trabalho aqui apresentado, catalogou diariamente reportagens 
em um jornal televisivo e artigos jornalísticos em um blog inseridos no campo midiático 
do Rio Grande do Norte, afim de apreender a relação existente entre a mídia e as 
empresas de campo local. Para fins de análise, foram catalogadas um total de 48 
reportagens do Jornal “Bom Dia RN” e 15 artigos jornalísticos do site “Portal no Ar”. A 
escolha pelos espaços midiáticos, se deu mediante apreciação da abrangência em 
território potiguar, o que nos permite apreender a forma como se estruturam e propagam 
os discursos voltados para sustentabilidade, e projetos socioambientais. O Bom dia RN, 
é uma edição do jornal voltado às noticias do Rio Grande do Norte, vinculado a rede 
costa branca, filial da rede globo de televisão. A escolha por esta edição do programa, 
se deu pelo fato de que se passa nas primeiras horas da manhã, para o alcance da 
população que está se encaminhando para seu local de trabalho, e por trazer em sua 
programação quadros com variadas temáticas para o seu publico. Dentre o material 
catalogado neste jornal, ressalta-se que das 48 reportagens analisadas cerca de 14 não 
explicitam quem são os executores dos projetos/ações, ou seja, não é evidenciado na 
matéria se são atividades desmembradas do campo empresarial, promovidas por entes 
do governo, pactuações, ou implementações de cunho voluntário. Ademais, do 
analisado, podemos perceber a forte presença de ações voluntárias, bem como o 
incentivo a estas explícito nas matérias; as ações voltadas à saúde são as mais 
apresentadas. Reportagens sobre ações do poder público, de cunho educativo e/ou 
preventivo, e vinculadas a universidades também foram catalogadas no período de 
estudo. No entanto, percebemos um déficit na qualidade das amostras elencadas, 
quando não possibilitam uma reflexão mais profunda sobre os temas tratados, 
sobretudo no tocante à Responsabilidade Social Empresarial, as matérias apresentadas 
mostravam características, sobretudo, de divulgação das ações, sem tocar em 
conceitos basilares. Em aproximadamente 4 meses de análise das reportagens diárias, 
a recorrência de coberturas de projetos e campanhas sociais com fins à saúde e a 
qualidade de vida, bem como, a divulgação de ações voluntárias e filantrópicas, ficou 
bastante evidente. Ao passo que apenas 02, dos 48 vídeos tabulados, falavam sobre 
ações de Responsabilidade Social Empresarial; destacando uma insuficiência de 
debate da temática, atrelado a omissão ou secundarização de conteúdos importantes 
para as o entendimento da finalidade das matérias. Em se tratando do segundo jornal, 
os artigos jornalísticos foram selecionados por meio de palavras-chave como 
“responsabilidade social empresarial” e “desenvolvimento sustentável”, através da 
ferramenta de busca. Desta forma, todos os arquivos que apresentem a temática, e 
estejam anexados ao sítio virtual do blog puderam ser analisados. A saber, no decurso 
de cinco anos (2013-2018) foram anexados ao blog 15 matérias vinculadas a temática 
de RSE ou Desenvolvimento Sustentável. As matérias analisadas deste site, assim 
como do meio televisivo, visavam sobretudo a divulgação de eventos realizados em 
torno da temática. Propostas de organização dos setores produtivos e adequação aos 
moldes internacionais, são contempladas nestes eventos; a exemplo disso, a Comissão 
Temática de Responsabilidade Social (CORES), instituída pela Federação da Indústria 
do estado do Rio Grande do Norte (FIERN), organizada em torno da temática sobre 
“Educação Cidadã”, ou ainda, o Mapeamento dos objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável no Setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis que integra o Projeto CNI 
Sustentabilidade. Dessa forma, fala-se sobre as tendências internacionais, mas não 
chega a tocar diretamente nos conceitos fundamentais do debate. Tornando-se 
semelhante ao primeiro veículo citado, e endossando a ideia de que “as empresas 
Norte-rio-grandenses, não fazem uso do longo alcance da mídia como estratégia para 
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disseminar o conceito de RSE, mesmo que uso seja para elevar a imagem da 
corporação”. (Azevedo, et al, 2019) 
 
Conclusão 

 
Mesmo que os debates acerca da RSE tenham ganhado espaço na mídia, nos debates 
empresariais e da sociedade em geral a partir da década de 1990, a propagação da 
temática, bem como os debates acerca desta, ainda são sutis e demandam a conquista 
efetiva desses espaços. Corroboram com esta afirmação a análise dos dados 
empreendidas neste ensaio, que identificam a fragilidade no uso da comunicação para 
difundir elementos relacionados ao tema da RSE no Estado do Rio Grande do Norte. 
Os veículos de mídia possuem papel importante na divulgação de informações e 
influência na formação de pensamentos, pois detêm posicionamentos políticos e visões 
da sociedade que se conformam com determinados grupos societários. Essa esfera da 
comunicação pode atuar como ferramenta de mediação estratégica que fortaleça 
usuários e trabalhadores, se apresentando, sobretudo, como um portal de acesso e 
conhecimento à direitos. Desta forma, quando alinhados a dimensão de transparência, 
presente no conceito de RSE, torna-se ainda mais importante estabelecer instrumentos 
analíticos que permitam apreender criticamente os discursos veiculados na mídia sobre 
a gestão empresarial socialmente responsável. No entanto, percebemos que das 
matérias coletadas poucas tem relação com o ramo empresarial, divergindo da proposta 
inicial de utilização deste meio como manutenção das corridas concorrenciais. Ademais, 
a insipiência do uso do poder de alcance desses veículos por parte das empresas, bem 
como o levantamento débil de debates mais profundos, principalmente, das ações de 
RSE praticadas no RN, é fortemente percebido nas análises deste estudo; o discurso, 
alijado em matérias sem aprofundamento, tem se voltado, sobretudo, para ações de 
voluntariado e em perspectiva de divulgação, sem o debate mais conciso das categorias 
apresentadas. 
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TÍTULO: Responsabilidade civil do cirurgião dentista no ordenamento jurídico brasileiro 

Resumo 

O presente trabalho trata da Responsabilidade Civil do Cirurgião-Dentista. Nesse 
contexto, serão abordadas as questões referentes aos aspectos da regulamentação da 
profissão de cirurgião-dentista no Brasil, bem como acerca da responsabilidade civil 
deste profissional liberal. O estudo do tema escolhido é importante tendo em vista que 
a área de atuação, sobretudo estética, dos odontologistas foi bastante ampliada, 
abrangendo a execução de procedimentos que antes só podiam ser realizados por 
médicos. Apesar disso ainda é muito incipiente o conhecimento da população em 
relação ao modo de responsabilização destes profissionais por possíveis erros. A partir 
da presente pesquisa objetiva-se identificar os principais modos de reparação, visando 
a concretização dos direitos dos consumidores. A metodologia utilizada consiste em 
pesquisa aplicada, com abordagem hipotético dedutiva e quantitativa, com objetivo 
descritivo, propósito de propor avaliação formativa. Conclui-se que o tema encontra-se 
previsto na legislação da forma consolidada, mas ainda precisa de estudos mais 
aprofundados para solucionar, sobretudo, as questões práticas. 
 
Palavras-chave: Direito, Responsabilidade, Dentista, Consumidor. 

TITLE: Dental Surgeons Liability 

Abstract 

This paper deals with the Civil Liability of the Dental Surgeon. In this context, questions 
regarding the aspects of the regulation of the dental surgeon profession in Brazil will be 
addressed, as well as the civil liability of this liberal professional. The study of the chosen 
subject is important considering that the area of expertise, especially aesthetics, of 
dentists has been greatly expanded, including procedures that could only be performed 
by doctors before. Nevertheless, the knowledge of the population regarding the way 
these professionals are held responsible for possible errors is still very incipient. From 
this research aims to identify the main modes of redress, aiming to realize the rights of 
consumers. The methodology consists of applied research, with deductive and 
quantitative hypothetical approach, with descriptive objective, purpose of proposing 
formative evaluation. It is concluded that the subject is foreseen in the legislation in a 
consolidated form, but still needs further studies to solve, above all, the practical issues. 
 
Keywords: Law, Responsibility , Dentist , Consumer. 

Introdução 

A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é regida pelo Código Civil (CC), bem como 
pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituídos pelas Leis Federais nº 
10.406/2002 e nº 8.078/1990, respectivamente. Tal responsabilidade odontológica é 
definida como o dever de reparar algum dano causado ao paciente, decorrente de 
determinada ação voluntária ou involuntária, no exercício de sua profissão . A 
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responsabilidade civil está cada vez mais presente nas ações que são movidas perante 
o Poder Judiciário. Constata-se um aumento significativo de ações indenizatórias contra 
cirurgiões-dentistas, como ocorre em países do primeiro mundo. Esse crescimento se 
deve à quantidade e à qualidade da informação que chega hoje à população de uma 
maneira geral, além do acesso mais facilitado à justiça . Outro fato significativo no que 
toca ao aumento da procura do meio judicial para responsabilização do odontólogo, foi 
o crescente leque de atribuições desta classe, especialmente procedimentos de 
finalidade estética, a exemplo das restaurações, dos aparelhos para alinhar a arcada 
dentária e correção da mordida, dos clareamentos dentais, como também dos 
implantes. Nesse contexto destaca-se a Resolução nº 176 de 2016 , do Conselho 
Federal de Odontologia que autorizou o uso da toxina botulínica, bem como dos 
preenchedores faciais pelo cirurgião-dentista, visando fins terapêuticos funcionais e/ou 
estéticos. Considerando que a área de atuação, sobretudo estética, dos odontologistas 
foi bastante ampliada, abrangendo a execução de procedimentos que antes só podiam 
ser realizados por médicos dermatologistas, intensifica-se a importância de estudar a 
responsabilidade civil dos profissionais dessa área da saúde. Diante de tais fatos, torna-
se de vital importância o entendimento da relação jurídica existente nos serviços 
prestados por esses especialistas. 
 
Metodologia 

 
Este estudo classifica-se como pesquisa aplicada, considerando que a pesquisa buscou 
por apresentar um problema real, onde a partir desta problemática foram apresentadas 
alternativas para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos cirurgiões-
dentistas, que é objeto deste estudo. A pesquisa foi quantitativa, pois se traduziu em 
informações que foram classificadas e analisadas. Este estudo é exploratório e 
descritivo. É exploratório, pois permite buscar maior familiaridade com o problema da 
qualidade na prestação de serviços odontológicos, tornando-o mais explícito e 
conhecendo-o melhor. Do mesmo modo, a pesquisa pode ser classificada como 
descritiva, pois descreve características de uma determinada relação jurídica, fenômeno 
entre variáveis, o que é o caso deste estudo que descreveu o perfil do serviço desta 
classe de profissionais liberais . Quanto aos procedimentos técnicos ou das estratégias 
de pesquisa, pode-se afirmar que este estudo tem cunho bibliográfico, por abranger o 
referencial teórico já tornado público em relação ao tema de estudo como boletins, 
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses. Para tanto, este estudo se 
propõe em um primeiro momento a discorrer acerca da responsabilidade civil de modo 
geral, apresentando seus principais pressupostos e elementos constitutivos. Em um 
segundo momento será estudada a regulamentação específica da profissão de 
cirurgião-dentista no Brasil. Tendo em vista, tal como está contido na Lei Federal nº 
5.081, que trata da regulamentação do exercício da odontologia. Torna-se importante 
frisar que no Brasil a odontologia é uma atividade que apresenta total autonomia, ao 
contrário do que ocorre em muitos países, que a consideram como um ramo da 
medicina. Por fim, serão tratados casos concretos da responsabilidade civil do cirurgião-
dentista, a fim de permitir um maior entendimento de todos os operadores do Direito que 
atuam em questões relacionadas a esta área especificamente. Assim, ocorrerá uma 
análise de jurisprudência, demonstrando, portanto, de qual forma o Poder Judiciário vem 
tratando as situações que envolvem a responsabilização dos cirurgiões-dentistas. 
 
Resultados e Discussões 
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ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL A noção jurídica de 
responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando em princípio 
ilicitamente, viola uma determinada norma jurídica preexistente, a qual pode ser legal 
ou contratual, subordinando-se, assim, às consequências do seu ato, ou seja, a 
obrigação de reparar o dano causado. A responsabilidade civil apresenta um caráter 
dualista, quanto a sua origem. Assim, se o prejuízo decorre da violação de um 
mandamento legal, por intermédio da atuação ilícita do agente infrator, essa hipótese 
diz respeito à responsabilidade extracontratual. Por outro lado, se, entre as partes, 
existia norma jurídica contratual que as vinculava, e o dano decorre justamente do 
descumprimento de obrigação anteriormente fixada nesse contrato, estar-se-á diante de 
uma reponsabilidade civil contratual . A responsabilidade civil deriva da agressão a um 
interesse, obrigando, dessa forma, o infrator, ao pagamento de uma compensação 
pecuniária a vítima, caso não tenha como repor in natura o estado anterior das coisas . 
O Código Civil inovou ao trazer no parágrafo único do artigo 927 o enunciado no qual 
afirma que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” . Todas essas 
considerações são apresentadas em consequência de violação ao preceito fundamental 
do neminem laedere, isto é, de que ninguém deve sofrer lesão por conduta de terceiro 
. Há autores que apontam três pressupostos da responsabilidade civil, a saber: a) 
existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente; b) ocorrência 
de um dano moral ou patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano 
e a ação . Por outro lado, há que afirme que os elementos são quatro, sendo eles: a) 
ação ou omissão voluntária; b) relação de causalidade ou nexo de casual; c) dano e d) 
culpa . Ou ainda: a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 
causalidade e d) dano . A conduta humana pode ser ocasionada por uma ação, que 
seria a conduta positiva, ou omissão, conduta negativa. Essa última pode ser voluntária 
ou por negligência, imprudência ou imperícia. Sendo assim, a regra é a ação, também 
chamada de conduta positiva. Para configurar a omissão seria necessária a existência 
do dever jurídico de agir, em outras palavras, a abstenção de uma atividade imposta 
pela lei ao agente, uma vez configurando-se a omissão genérica, ou seja, na lei; 
adiciona-se a comprovação de que a conduta não foi praticada no caso concreto, 
caracterizando a omissão específica. Além disso, para reforçar a hipótese de omissão, 
é necessário demonstrar que se a conduta fosse praticada o dano poderia ter sido 
evitado . Portanto, a conduta humana é regida pela voluntariedade, decorrendo da 
liberdade de escolha do agente imputável, ou seja, mentalmente são e desenvolvido 
para ser consciente de seus atos e assim, para assimilar o caráter ilícito do fato e se 
posicionar. A culpa é requisita para a responsabilização do odontólogo, uma vez que 
esse profissional na grande maioria das vezes atua como profissional liberal. Sendo 
assim, quando proposta uma ação de indenização em face dos profissionais liberais, 
será necessário a demonstração, além do dano e do nexo de causalidade, da culpa 
deste, seja ela classificada por imperícia, negligência ou então, imprudência conforme 
está previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como no Código Civil 
(CC) . Quando se fala em responsabilidade com ou sem culpa, leva-se em consideração 
a culpa em sentido amplo (lato sensu) ou culpa genérica, tendo em vista que engloba o 
dolo e a culpa em sentido estrito (stricto sensu). Dessa forma, o dolo constitui uma 
violação intencional do dever jurídico, visando prejudicar outrem. É a ação ou omissão 
voluntaria, como se apresenta no art. 186 do Código Civil . Sendo assim, no que consta 
no art. 944 do mesmo Diploma legal , uma vez presente o dolo vale-se da regra do 
princípio da reparação dos danos, o que alude que todos os danos suportados pela 
vítima deverão ser indenizados. Não obstante, a culpa pode ser apresentada como o 
desrespeito a um dever preexistente, na qual não existe, propriamente, uma intenção 
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de violar o dever jurídico . Assim, no dolo o agente quer a conduta, bem como o 
resultado, a causa e a consequência; entretanto no que se refere a culpa a vontade não 
vai além da ação ou omissão. O agente quer a conduta, mas não o resultado; anseia a 
causa, mas não o efeito . Ou seja, na culpa retira-se o elemento intencional presente no 
dolo. Sendo, portanto, a diferenciação entre a conduta dolosa ou culposa critério para a 
fixação da indenização, bem como a concorrência da vítima culposamente para o evento 
danoso, tal como se apresentam nos arts. 944 e 945 do Código Civil, respectivamente. 
O nexo de causalidade, também chamado de nexo casual, constitui elemento imaterial, 
tendo em vista que faz parte da relação de causa e efeito entre a conduta ou o risco 
criado e o dano suportado por alguém. Nesse norte, só será possível a 
responsabilização do agente se sua conduta foi o que ocasionou o prejuízo sofrido pelo 
vitimado . O Código Civil segue a teoria da causalidade adequada, a qual aduz que a 
causa será apenas o antecedente necessário à ocorrência do dano. Por consequência, 
nem todo antecedente pode ser tomado por causa para a aferição do nexo causal, 
cabendo ao juiz avaliar as probabilidades . Para que se concretize a responsabilidade 
torna-se indispensável que se estabeleça uma ligação entre a ofensa à norma e o 
prejuízo sofrido, uma vez que se possa afirmar ter ocorrido o dano tendo em vista que 
o agente atuou contra o Direito . Assim, a responsabilidade civil, mesmo que seja 
objetiva, não pode existir sem a relação de casualidade entre o dano e a conduta do 
agente. O dano é o fato jurídico que gera a responsabilização civil do autor do evento 
danoso, além de acarretar o dever de indenizar. Ele pode ser conceituado como a 
agressão ou violação a direito, podendo ser material ou imaterial, ocasionada por dolo 
ou culpa do agente, ou ainda em decorrência da atividade por ele desenvolvida, a qual 
acarreta a vítima a diminuição do valor de um bem juridicamente protegido, seja esse 
valor pecuniário, moral ou até afetivo . Existem diversas espécies de danos possíveis, 
entre os principais tipos encontra-se o dano patrimonial (também chamado material), 
aquele oriundo da lesão aos bens e direitos economicamente apreciáveis . Outra 
possibilidade é o dano extrapatrimonial (também chamado moral), o qual está 
relacionado a lesão a direitos de conteúdo não pecuniário; bem como o dano estético, 
que diz respeito a modificação na aparência externa do indivíduo . A indenização 
decorrente do dano estético, objetiva proteger a incolumidade física do indivíduo, a qual 
compõe seu patrimônio subjetivo . O dano, além de ser vital à constituição do dever 
geral de indenizar, é parâmetro usado, segundo o artigo 944 do Código Civil, para 
calcular o valor da indenização. Entretanto, o parágrafo único do referido artigo dá meio 
a considerações diversas, uma vez que permite a avaliação da extensão da culpa do 
agente pelos danos causados para a fixação da indenização . Superados os 
esclarecimentos, torna-se de suma relevância o conhecimento de duas Súmulas 
editadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, em primeiro momento o 
referido Tribunal apontou, por intermédio da Súmula 37 de 1992, a acumulação, em uma 
mesma ação, de pedido de reparação de danos materiais e morais (cumulação dupla). 
Em um segundo momento, o STJ editou a Súmula 387, admitindo a acumulação dos 
danos estéticos com os danos morais, e obviamente, com os danos materiais 
(cumulação tripla). Assim, conclui-se que é possível cumular no mesmo processo 
judicial todas as espécies de danos, basta que a vítima prove a ocorrência de cada uma 
no caso prático. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-
DENTISTA O exercício da profissão de cirurgião-dentista está regulado por diversas 
disposições normativas de caráter geral, a exemplo do Código Civil (CC), Código de 
Processo Civil (CPC) e Código de Defesa do Consumido (CDC); e de caráter especifico, 
tais como a Lei Federal nº 4.324 de 1964, que instituiu o Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), bem como os Conselhos Regionais de Odontologia (CRO); Lei 
5.081 de 1966, que regula o exercício do odontólogo e a Resolução nº 118 do CFO de 
2012, que instituiu o Código de Ética Odontológica. A já mencionada Lei nº 5.081, a qual 
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apresenta como finalidade regular o exercício da odontologia, institui total autonomia ao 
profissional que atua nessa área, ao contrário do que ocorre em muitos países, que 
consideram a odontologia um ramo da medicina. Porém, quando se trata de 
responsabilidade civil, a legislação brasileira é genérica, tratando igualmente os 
profissionais da saúde, sejam médicos ou dentistas, à exemplo da determinação 
prevista no artigo 951 do Código Civil , aplicável a ambos os profissionais . Nessa 
perspectiva, é fundamental a compreensão da relação existente entre o profissional 
(cirurgião dentista) e o paciente. Desse modo, pode-se afirmar que o vínculo jurídico 
que une o odontólogo ao paciente encontra amparo no Direito das Obrigações, tendo 
em vista que corresponde a uma relação de natureza pessoal, vinculando o credor 
(paciente) ao devedor (odontólogo), na prestação de serviços odontológicos. Embora 
em alguns casos se possa dizer que a obrigação desses profissionais é de meio, na 
maioria das vezes apresenta-se como obrigação de resultado . A atividade odontológica 
é considerada de resultado, se tiver fins estéticos, entretanto, para o tratamento de 
patologias orais, deverá ser enquadrada na categoria de obrigações de meio, dada a 
impossibilidade de garantir o restabelecimento completo do paciente . Assim, na 
obrigação de meio, o profissional tem o compromisso de aplicar todo o seu 
conhecimento no tratamento, utilizando todos os meios científicos e tecnológicos 
disponíveis para restabelecer a saúde de seu paciente. O cirurgião-dentista deve atuar 
com zelo e utilizar a melhor técnica profissional. Já na obrigação de resultado, o 
profissional está obri¬gado a alcançar um determinado fim, devendo responder pelas 
consequências decorrentes de seu descumprimento. Enquanto na obrigação de meio a 
finalidade é a própria atividade do profissional, ou seja, seguir os protocolos médico-
científicos para evitar erros, na obrigação de resultado será o próprio resultado da ação 
. Cabe ressaltar que se a obrigação for de resultado, a jurisprudência vem entendendo 
que, quando o resultado almejado não é alcançado, existe uma presunção de culpa, 
cabendo ao profissional provar que o resultado não foi alcançado por circunstâncias 
alheias a sua conduta. Caso contrário, se a obrigação for de meio, o ônus da prova será 
do paciente, a menos que o juiz determine a inversão do ônus da prova nos termos do 
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor . Neste último caso, ainda que 
a obrigação seja de meio, o dever de provar recai sobre o próprio cirurgião-dentista. Do 
mesmo modo, quando a obrigação de resultado é consubstanciada em 
responsabilidade civil subjetiva, como está prevista no art. 14, §4º do Código de Defesa 
do Consumidor , tratando dos profissionais liberais, torna-se necessária a comprovação 
da culpa do odontólogo para a ocorrência do evento danoso, com vistas obrigá-lo a 
indenizar. Por outro lado, a responsabilidade civil das clínicas odontológicas, é apurada 
na modalidade objetiva, tendo em vista observado o caput do mesmo artigo 14 , não 
sendo avaliada a culpa do agente do dano. Se houver culpa do dentista que presta 
serviços na clínica, ambos, clínica e cirurgião-dentista, serão responsabilizados 
solidariamente, como consta determinado nos artigos 932, inciso III e 942 , parágrafo 
único do Código Civil. Além disso, para que haja responsabilização, e 
consequentemente o dever de indenizar, é preciso a prova do dano, da conduta 
comissiva ou omissiva do dentista, como também do nexo causal entre a conduta e o 
dano. A clínica poderá se esquivar da responsabilidade, não tendo o dever de indenizar 
caso comprove a existência de caso fortuito e/ou força maior , ou culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiros, tal como se dá com a responsabilidade civil do profissional 
liberal . Outrossim, o dever do odontólogo com seu paciente se funda na prestação 
odontológica zelosa, com liberdade de atuação dentro dos limites do tratamento a ser 
utilizado, bem como, na obrigação de eficácia tendo em vista os conhecimentos 
científicos específicos que possui na área . Por conseguinte, a obrigação do cirurgião-
dentista é, em regra, obrigação de fazer personalíssima (intuitu personae), tendo em 
vista que o paciente procura o profissional baseado em suas qualidades pessoais e 
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profissionais como prestador dos serviços, de forma que se constrói uma relação de 
confiança do paciente na aptidão e qualificação do cirurgião-dentista para a realização 
dos procedimentos odontológicos . A exceção se dá quando se tratar dos convênios 
(planos) de saúde, hipótese essa na qual a escolha do profissional não caberá ao 
paciente que se sujeitará à disponibilidade de horários e dos profissionais contratados . 
O Código de Defesa do Consumidor incluiu os profissionais liberais em seu texto, tal 
como está disposto no §4º do artigo 14 , por conseguinte o Código Civil passou a ser 
utilizada subsidiariamente, quando a relação for de natureza consumerista. Além do 
mais, considerando as definições de fornecedor e consumidor apresentadas no Código 
de Defesa do Consumidor, torna-se possível incluir a prestação dos serviços 
odontológicos no seu alcance. Assim, pode-se considerar o paciente como um 
consumidor a quem se presta um serviço; o profissional da Odontologia, como um 
fornecedor de serviços (na qualidade de profissional liberal), o qual poderá ser 
responsabilizado pela reparação dos danos causados a seus pacientes, além do ato 
odontológico como uma atividade remunerada desenvolvida no mercado de consumo. 
Portanto, essa relação se configura como sendo uma relação de consumo, arcando o 
profissional com a responsabilidade pelo fato e pelo vício do serviço . Sendo que, se 
houver um acidente de consumo, a responsabilidade do dentista se sujeitará a 
responsabilidade subjetiva, sempre que atue como profissional liberal, pelo risco à vida, 
saúde ou segurança do paciente . ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA Por tudo que foi apresentado 
até o presente momento, torna-se de suma relevância para compreensão do estudo a 
análise de casos concretos. Desse modo, será analisado uma apelação cível realizada 
na Comarca de Casa Branca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) . O 
que se discutiu no presente caso foi a responsabilidade do cirurgião-dentista, o qual era 
especializado em endodontia, ora apelante, por danos morais e materiais decorrente de 
suposto erro no tratamento ministrado à apelada. Sendo assim, a autora da ação relata 
de início que, no mês de setembro de 2005, ao buscar tratamento preventivo da saúde 
bucal, recorreu ao réu, o qual a diagnosticou com a necessidade da realização de um 
tratamento endodôntico, conhecido popularmente como tratamento de canal, o qual 
ocorreria no dente incisivo superior esquerdo. No entanto, quando foi iniciado o 
tratamento surgiram diversas complicações, culminando na necessidade de extração do 
referido dente. Com base nisso, a autora alega que o réu cometeu um erro no 
tratamento, o que lhe causou enormes dissabores de ordem material e moral. Não resta 
dúvida, que a responsabilidade civil dos profissionais liberais, no qual se incluem os 
cirurgiões-dentistas, é de início subjetiva e repousa na demonstração da culpa do 
agente, a cargo do ofendido. O tratamento de canal uma obrigação de resultado e não 
de meio, tendo em vista que embora se trate de uma patologia, o tratamento dentário 
endodôntico por um especialista não consisti em tarefa de maior complexidade, a 
depender de fatores externos que não a própria habilidade do dentista e a boa qualidade 
do material usado, além disso o contratante também busca nesse tipo de caso a 
finalidade estética. Sendo assim, se a obrigação é de resultado, basta ao lesado 
comprovar que a finalidade do contrato não foi alcançada, ou seja a culpa do contratado 
que deixou de atingir o objetivo é presumida. Cabendo, portanto, ao ofensor demonstrar 
que não agiu com culpa, e que a frustação da não obtenção do resultado foi ocasionado 
por fatores exógenos dos quais o mesmo não possui controle. Para tanto, foi realizada 
uma perícia pela Faculdade de Odontologia (Departamento de Odontologia Legal e 
Deontologia) da Universidade de Campinas, e por análise de exames clínicos e 
radiográficos, chagou-se a conclusão de que “houve trepanação (perfuração) no terço 
médio da raiz do dente 21, caracterizada como falha no procedimento de abertura e/ou 
preparo mecânico do conduto radicular (canal)”. Além disso, a perícia consumou que 
existe nexo causal entre o procedimento endodôntico e a perda do dente 21. A prova 
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dos autos foi conclusiva a respeito do erro imputado ao cirurgião-dentista. A autora 
logrou comprovar a conduta culposa exigida como pressuposto da responsabilidade civil 
do dentista, a condenação nos danos materiais e morais foi imposta acertadamente, 
tendo em vista que a ofensa teve intensidade suficiente para tipificar o dano moral 
indenizável, ultrapassando o patamar de mero desconforto típico da vida cotidiana, 
consoante com o Relator. Portanto, acordam, em quarta câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao 
recurso. 
 
Conclusão 

 
A responsabilidade civil é utilizada para restaurar o equilíbrio patrimonial e/ou 
extrapatrimonial desfeito após um evento danoso, obrigando o infrator ao pagamento de 
uma compensação pecuniária caso não tenha como repor o estado natural do bem 
denegrido. Para se falar em responsabilidade civil, é necessário que exista algum dano. 
O dano é um dos quatro pressupostos da responsabilidade civil. A conduta humana, o 
nexo de causalidade entre a conduta e o dano e a culpa, são os outros três. A 
responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, e o que difere as duas é o 
fundamento. Na subjetiva, os fundamentos são a culpa, que pode ser por imprudência, 
negligência ou imperícia, além do dolo. Na objetiva, os fundamentos são a lei e o risco 
da atividade. Tanto o Código Civil (artigos 927 e 951) quanto o Código de Defesa do 
Consumidor (artigo 14, §4º) exigem a análise e comprovação da culpa do agente quando 
se trata de profissional liberal. Os cirurgiões-dentistas estão sujeitos aos riscos de 
responder pelo descumprimento das obrigações que assumirem perante seus 
pacientes, quando no exercício de sua atividade profissional. Entretanto, somente 
haverá a condenação do profissional da Odontologia por meio da comprovação de 
culpa. Quanto à relação obrigacional do cirurgião-dentista com o paciente, esta pode 
ser compreendida tanto como uma relação de meio como também de resultado, 
dependendo da natureza do serviço prestado. Se envolver problemas patológicos, 
tratar-se-á de obrigação de meio, devendo o profissional a empregar as melhores 
técnicas para a resolução do problema; de outro norte, se o caso for de natureza 
estética, tratar-se-á de obrigação de fim, necessitando, portando, alcançar o objetivo 
acordado. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, vieram orientações 
mais concretas e direcionadas, pois, por esse Código, é dado ao consumidor uma 
proteção essencial, que consubstancia a facilidade de sua defesa pela possibilidade de 
inversão do ônus da prova a seu favor, cabendo ao cirurgião dentista provar que as 
alegações deste não são verdadeiras. Finalmente, pode-se dizer que a vida em 
sociedade requer cuidados, e, principalmente, exige-se cautela dos profissionais que 
lidam com alguns dos bens mais valiosos do ser humano: a saúde e a vida. Assim, o 
cirurgião-dentista da sociedade pós-moderna deve ter obrigatoriamente, o 
conhecimento técnico e científico, bem como, deve saber atender a seus pacientes 
dentro dos limites éticos que a profissão lhe impõe, tendo sempre a consciência deque 
seu trabalho tem a função de estabelecer o sorriso dos seus pacientes e não de causar-
lhe danos e transtornos que os levem a procurar guarida do Poder Judiciário. 
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Resumo 

 

O presente relatório vai detalhar o esforço de pesquisa que teve o objetivo de estudar a 
estrutura de produção do estado do Rio Grande do Norte no ano de 2010 e 2015. A 
pesquisa teve caráter analítico e foram utilizadas ferramentas como as matrizes de 
insumo-produto que permitiram o estudo setorial da economia potiguar, bem como a 
análise da produção nacional de insumos utilizados internamente no RN. As matrizes 
estaduais estimadas permitiram comparações com o nível nacional e conclusões acerca 
das interligações presentes na economia estado. O estado do Rio Grande do Norte é 
altamente concentrado na atividade de extração de carvão mineral e de minerais não-
metálicos, que possui um multiplicador de produção comparativamente alto. 
Considerando as 42 atividades para os dois anos, os maiores multiplicadores de 
produção podem ser encontrados nas atividades relacionadas a indústria extrativa, 
como por exemplo a atividade extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos. 
Também foi estimado a forte dependência do estado potiguar ao setor público que 
gerava 21% do valor bruto de produção em 2015. 

 
 
Palavras-chave: Matriz Insumo-produto, Economia Regional, Multiplicadores de 

produção 

TITLE: Re-estimation of Regional Matrix from National Input-Output Matrix for 2015 

Abstract 

 

This report will detail the research effort that aimed to study the production structure of 
the state of Rio Grande do Norte in 2010 and 2015. The research was analytical and 
tools as input-output matrices were used. allowed the sectorial study of the Potiguar 
economy, as well as the analysis of the national production of inputs used internally in 
the RN. The estimated state matrices allowed comparisons with the national level and 
conclusions about the interconnections present in the state economy. The state of Rio 
Grande do Norte is highly concentrated in the activity of extracting coal and non-metallic 
minerals, which has a comparatively high production multiplier. Considering the 42 
activities for the two years, the largest production multipliers can be found in activities 
related to the extractive industry, such as the extraction of coal and non-metallic 
minerals. It was also estimated the heavy dependence of the state potiguar to the public 
sector that generated 21% of gross production value in 2015. 
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Introdução 

O presente trabalho relata a pesquisa que teve o objetivo de estudar a estrutura de 
produção do estado do Rio Grande do Norte no ano de 2010 e 2015. A pesquisa teve 
caráter quantitativo partindo da comparação entre a estimação da estrutura produtiva 
para o ano de 2015 com a efetuada em estudos anteriores para o ano de 2010. A 
metodologia principal da estimação das matrizes de insumo-produto permite a análise 
setorial da economia potiguar, bem como a identificação dos insumos nacionais 
exportados para o RN. Outra vantagem do trabalho foi a comparação da estrutura 
produtiva do Rio Grande do Norte com a estrutura produtiva nacional, bem como a sua 
evolução de 2010 para 2015. 

Foi elaborado um banco de dados utilizando contas disponibilizadas pelo IBGE. As 
Contas Regionais permitiram obter o valor bruto de produção, o consumo intermediário 
e valor adicionado bruto para o estado. A Pesquisa Industrial Anual foi útil à medida em 
que permitiu desagregar a indústria de transformação estadual na conta anterior. A 
matriz de insumo-produto nacional presente no Sistema de Contas Nacionais foi muito 
importante na medida que a partir dela se obteve uma matriz de coeficientes técnicos 

de produção nacional. 

A criação do banco de dados e a utilização de um modelo para atualização de matrizes, 
permitiu a estimação de uma matriz de consumo intermediário para o RN. A matriz de 
consumo intermediário permite o entendimento de como os setores produzem, de quem 
eles demandam e qual tecnologia eles utilizam. O modelo de atualização empregado na 
pesquisa foi o RAS. Esse modelo permite que com quocientes locacionais e a partir de 
um valor bruto de produção (obtido através das Contas Regionais) se possa estimar 
uma matriz de insumo-produto para o RN. 

Com posse da matriz de insumo-produto para o estado, é possível captar as 
interligações entre as diferentes atividades dentro do estado, inclusive os efeitos 
indiretos causados pela alteração na demanda de qualquer um dos 42 setores sobre o 
resto da economia potiguar. Com as matrizes também foi possível obter os 
multiplicadores de produção para o estado. Esses multiplicadores captam o poder de 
interligação de cada um dos 42 setores da economia e servem para identificar qual é a 
atividade-chave com maior poder de encadeamento na economia. Também se utilizou 
da extração hipotética, outra forma de avaliar a importância relativa de cada atividade 
na economia potiguar. Através dessa metodologia retira-se hipoteticamente uma 
atividade da economia potiguar e avalia-se o efeito em perca de valor bruto de produção. 

 
Metodologia 

 

Tendo em vista o caráter analítico do trabalho, fez-se necessário a obtenção de um 
banco de dados, bem como de métodos auxiliares para a investigação das relações 
intersetoriais no estado do Rio Grande do Norte. Nesse sentido e pensando nas 
relações de produção (compra e venda), adotou-se um aparato de modelos para a 
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estimação e atualização de uma matriz de insumo-produto para o estado do RN 
referente ao ano de 2010 e 2015. Também foi do interesse do estudo mensurar a 
concentração relativa da produção, multiplicadores de renda, bem como indicadores de 
Rasmussen-Hirschman. 

A matriz de insumo-produto foi desenvolvida por Leontief (1936) na tentativa de dar 
continuidade à linha de pesquisa dos primeiros economistas, bem como dos fisiocratas 
e da ideia de que a riqueza circula na sociedade da mesma forma que o sangue circula 
no corpo humano. Fortemente influenciado por Walras e seu modelo de equilíbrio geral, 
Leontief buscou estudar as relações intersetoriais de bens e serviços em um sistema 
econômico. 

Segundo Bêrni et al. (2011), a intuição básica sobre o funcionamento da matriz de 
insumo-produto passa pelo entendimento de duas óticas da circulação: as compras e 
as vendas. Na primeira é investigada a compra de insumos primários ou intermediários 
por parte dos setores econômicos. Por essa ótica consegue-se estudar a estrutura de 
custos de cada setor. Na segunda ótica atenta-se para a forma em que os produtos 
podem ser vendidos, ou como insumo ou como demanda final (representada aqui pelo 
consumo das famílias, do governo, etc..). Assim, a primeira ótica foca na mensuração 
do valor adicionado, na medida em que a segunda destaca a ótica da despesa. 

Pela ótica da despesa o modelo básico de matriz de insumo-produto descreve o 
comportamento da produção em função das variações da demanda final. Dada uma 
variação na demanda o sistema econômico, por definição terá a característica de 
equacionar oferta e demanda agregada. Pela via dos insumos, pode-se inferir sobre a 
origem das compras dos agentes e o equilíbrio entre o valor do produto e as despesas 
de cada setor de atividade. É incluso nas despesas setoriais o consumo intermediário, 

os insumos primários como o trabalho, insumos importados e impostos. 

Outro conceito importante é o de coeficiente técnico de produção. Uma matriz de 
coeficientes técnicos mostraria o quanto que cada setor demandaria de cada insumo, 
estando este insumo como parcela da produção total utilizada pelo setor. Assim, é 
possível analisar tanto a demanda por insumos essenciais para a produção de um setor, 
quanto à tecnologia intensiva na produção. A matriz de coeficientes técnicos de 
produção, por sua vez, também é importante à medida que é peça chave para o cálculo 
de uma matriz de insumo-produto. 

O método RAS, por sua vez, surge da necessidade de regionalização e atualização das 
matrizes de coeficientes técnicos de produção. Segundo Guilhoto et al. (2010), uma vez 
que a atualização desses coeficientes não é possível através de uma mesma fonte de 
dados censitários, seria necessário estimar os coeficientes de interesse a partir de 
algum método. Por isso, nessa pesquisa optou-se pela regionalização e atualização dos 
coeficientes via método RAS. Os coeficientes locacionais de concentração relativa da 
produção, que descrevem a concentração em termos relativos da produção estadual, 
também foram utilizados para apoiar a estimação. 

Um quociente locacional é ferramenta muito útil quando se trata da análise da 
concentração de determinada atividade num estado a partir da comparação com a 
produção no resto de um país. Através de dois vetores de produção: um para o país em 
questão e outro para o estado, os quocientes são obtidos através da razão entre o vetor 
de produção estadual pelo vetor de produção nacional. Os quocientes locacionais foram 
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úteis nesse artigo na medida em que foram utilizados para estimação de um vetor de 
consumo intermediário para o RN pelo destino. A ideia é simples: acima de um, o 
coeficiente locacional indica que a produção de determinado setor é concentrada o 
suficiente no estado, de forma que o setor supra toda a necessidade de consumo 
intermediário do estado naquela determinada insumo. Abaixo de um, o setor precisa 
demandar de fora do estado os insumos produzidos pelos setores indicados. Assim, no 
método RAS, um vetor de consumo intermediário pela origem é corrigido por vetor de 
consumo intermediário pelo destino concebido através dos coeficientes já citados. 
Finalmente, com os coeficientes técnicos de produção atualizados pelo método RAS, 
será possível fazer o cálculo usual da matriz de insumo-produto atualizada. 

Na medida em que o modelo RAS é um método de estimação não censitário, foram 
utilizados conjuntos de dados provenientes do IBGE, nomeadamente as Contas 
Regionais (referente a 2010 e 2015) e a Pesquisa Industrial Anual (também referente a 
2010 e 2015). A primeira possui abertura para 18 atividades, com dados disponíveis 
para o Valor Bruto de Produção, Consumo Intermediário e para o Valor Adicionado. A 
segunda conta possibilita a abertura das atividades inclusas na Indústria Extrativa e na 
Indústria de Transformação, agregadas nas Contas Regionais. Após isso, ainda foi 
possível uma abertura para 42 atividades utilizando a Matriz de Insumo-produto nacional 
divulgada pelo IBGE para o mesmo ano. 

 

Resultados e Discussões 

 

Para uma primeira aproximação utilizando as Contas Regionais do IBGE para o ano de 
2010, o Rio Grande do Norte apresentava Valor Bruto de Produção (VBP) e Valor 
Adicionado Bruto (VAB) de 55,5 bilhões e 32,1 bilhões de Reais, respectivamente. 
Esses valores correspondiam a 0,84% do VBP Nacional e 0,97% do VAB nacional em 
2010, evoluindo para 0,85% e 1,06% em 2015. Em relação ao Nordeste do Brasil, o RN 
era o responsável por 6,7% do VBP total, ainda com uma participação similar no VAB 
da região em 2010. Em 2015 essas participações decaíram para 6,36% do VBP e 6,84% 
do VAB. 

Do ponto de vista das participações do VBP no estado potiguar entre 2010 e 2015 (vide 
tabela 1 do anexo), o setor público (incluindo administração, defesa, educação, saúde 
e seguridade social) evoluiu de uma participação de 20,61% para 21%. O governo do 
estado permaneceu como maior detentor de participação na geração do VBP do estado. 
A atividade de comércio por atacado e varejo, apesar da tímida evolução (11,25% em 
2010 e 11,59% em 2015), permaneceu a segunda maior geradora de VBP no estado. A 
participação da indústria extrativa, entre 2010 e 2015, declinou em quase 3 pontos 
percentuais. Leite (2016) chama atenção para a queda de 6,23 p.p que a mesma 

atividade já tinha sofrido entre 2005 e 2009. 

Voltando à administração pública, apesar de em ambos os casos observar-se o aumento 
de sua participação entre os anos de 2010 e 2015, chama atenção à disparidade entre 
a participação dessa atividade no VBP nacional e potiguar. Enquanto, a administração 
pública é responsável por 11,81% do VBP nacional em 2015, essa atividade na 
economia potiguar responde por 21% do VBP estadual. Chamam a atenção ainda os 
aumentos de participação no VBP estadual das atividades de comércio e serviços de 
manutenção e reparação (de 11,25% em 2010 para 11,59% em 2015) e das atividades 
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imobiliárias e aluguéis (de 5,63% em 2010 para 6,32% em 2015), bem como a queda 
de participação da atividade de construção civil (de 9,80% em 2010 para 9,15% em 
2015), as quais seguem a tendência nacional. 

Os coeficientes locacionais estimados, isto é, os coeficientes que descrevem a 
concentração de certa atividade no estado em relação à produção nacional foram 
calculados e podem ser vistos na tabela 2 do anexo. Como dito antes, esses coeficientes 
são utilizados para inferir acerca da concentração da produção internamente no estado, 
bem como da necessidade de importação e dependência de insumos produzidos no 
resto do país. Dentre os 42 setores estimados para o ano de 2010, verificou-se que o 
maior quociente locacional ficou por conta da atividade de Extração de Carvão Mineral 
e de Minerais não Metálicos. Em 2015 a situação se repete, porém com a concentração 
da atividade sendo reduzida pela metade no estado. A Fabricação de produtos têxteis 
que possui um quociente também comparativamente alto ficou em segunda lugar tanto 
em 2010 quanto em 2015. A conclusão para o próximo passo da pesquisa, isto é, a 
regionalização via método RAS, é que os respectivos setores cuja produção é 
concentrada o bastante para suprir a necessidade de consumo intermediário requerido 
regionalmente são, além dos já citados: Construção, Educação e saúde privados, 
Produção florestal, pesca e aquicultura, Comércio, Alojamento e Alimentação, 
Atividades Imobiliárias, Extração de petróleo e gás, Serviços domésticos e Outros 
Serviços Pessoais. 

Uma vez que os quocientes locacionais foram definidos, a matriz atualizada de 
coeficientes técnicos de produção pode ser obtida através do método RAS. A matriz de 
coeficientes técnicos de produção capta os efeitos diretos das compras e vendas de 
insumos nacionais caso a produção esteja situada no Rio Grande do Norte. Ao mesmo 
tempo, mais do que captar as relações de produção, a matriz de coeficientes também 
capta a estrutura tecnológica do estado do RN em termos de requerimentos de insumos 
nacionais. No entanto, com o método RAS primeiro admite-se que a estrutura 
tecnológica regional é semelhante à média da nacional, se obtendo um vetor de 
consumo intermediário pela origem. Após isso, aplicam-se os quocientes locacionais 
anteriormente calculados para se obter um vetor de consumo intermediário pela origem. 
O cálculo da matriz de insumo-produto para o estado do RN pode ser visto no anexo. 

Com a matriz de insumo-produto para o estado do RN, é possível captar as interligações 
entre as diferentes atividades dentro do estado, inclusive os efeitos indiretos causados 
pela alteração na demanda de qualquer um dos 42 setores. Isto é, dada uma variação 
na demanda para a atividade 'Agricultura' (usualmente 1 milhão de reais), qual será o 
montante de produto (Valor Bruto de Produção) gerado para atender esse aumento, não 
só pela própria agricultura, mas por todos os setores? Sabemos que a agricultura pode 
manter relações com os demais setores da economia, inclusive consigo mesma. Além 
do que, após um estímulo inicial, as compras e as vendas (não necessariamente 
envolvendo a agricultura) seriam desencadeadas. A métrica capaz de captar o aumento 
requerido da produção dado um aumento da demanda nacional é chamado de 
multiplicador de produção. Os multiplicadores para o Brasil e para o RN em 2010 e 2015 
podem ser encontrados na tabela 3 do anexo. 

Também foi utilizado, para fins de comparação, os indicadores de Rasmussen-
Hirschman, conhecidos na literatura como índices de ligações para trás ou backward 
linkages (BL) que são índices normalizados dos multiplicadores anteriormente 
calculados. Como o indicador está normalizado fica fácil identificar quais atividades 
apresentam encadeamentos acima da média. As atividades com indicador maior que 1 
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possuem poder de encadeamento acima da média, enquanto atividades abaixo da 
média possuirão indicador inferior a 1. A obtenção tanto dos multiplicadores de emprego 
quanto da matriz de insumo-produto para o estado do RN, pode ser encontrada em 
Pereira et al. (2014, p. 148). Os índices de ligações para trás (BL) podem ser 

encontrados na tabela 4 do anexo. 

Após o cálculo, algumas conclusões podem ser tiradas. Os multiplicadores estaduais 
encontrados são inferiores aos nacionais em 40 das 42 atividades em 2010 e em 41 das 
42 atividades em 2015. As exceções para 2010 são as atividades de Extração mineral 
e de Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e para 2015 a atividade de 
fabricação de produtos do fumo. A fabricação de produtos do fumo possuía o maior 
multiplicador de produção para a economia do Rio Grande do Norte no ano de 2010. No 
entanto, a análise tanto da atividade de ‘fabricação de produtos do fumo’ quanto da 
atividade de ‘produção de produtos farmoquímicos’ foram prejudicadas pelo tamanho 
pequeno da amostra, tendo em vista que poucas empresas desse setor atuavam no RN 
à época. O pequeno número de empresas atuando nesse setor prejudica a estimação, 
bem como distorce os dados. Resolveu-se então, desconsiderar à análise dos 

multiplicadores das duas atividades citadas. 

Assim, em 2010 a atividade-chave com o maior multiplicador de produção, tanto para o 
RN quanto para o Brasil é a atividade de alimentos. Em 2010, no Rio Grande do Norte, 
para cada 1 milhão de reais de demanda final investidos nesse setor é gerado 830 mil 
reais de Valor Bruto de Produção. Já no Brasil, para cada 1 milhão de reais de demanda 
final investidos nesse setor é gerado 1 milhão e 424 mil reais de Valor Bruto de Produção 
nacionalmente. Em 2015 o maior multiplicador de produção para o estado potiguar foi 
da atividade de fabricação de produtos do fumo enquanto para o Brasil foi a atividade 
de refino de petróleo e coquerias e fabricação de biocombustíveis. Em 2015, a cada um 
milhão de reais a mais na demanda final pela atividade fabricação de produtos do fumo 
são gerados dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais em termos de valor bruto 
de produção em toda a economia do estado. Atividade-chave é considerada a atividade 
que por possuir maiores encadeamentos com outros setores da economia tem a 
capacidade de gerar maior valor bruto de produção direta e indiretamente, dado um 
aumento da demanda final. 

As demais atividades por ordem de maior magnitude do multiplicador, após as 
atividades de fabricação de produtos do fumo e extração de carvão mineral e de 
minerais não metálicos são, para o estado do Rio Grande do Norte em 2015: alimentos; 
fabricação de produtos de borracha e de material plástico; fabricação de produtos 
têxteis; fabricação de produtos de minerais não-metálicos; fabricação de celulose, papel 
e produtos de papel; fabricação de produtos da madeira e a fabricação de bebidas. 
Todas essas atividades possuem um BL > 1, o que indica uma alta concentração dessas 
atividades no estado. Outro fator interessante seria a falta de encadeamento da Indústria 
potiguar em comparação a indústria nacional, fato que pode ser comprovado pela 
diferença na magnitude dos multiplicadores da atividade siderurgia e metalurgia. Os 
indicadores normalizados de Rasmussen-Hirschman ainda indicam à alta concentração 
da economia potiguar na indústria extrativa, enquanto para o Brasil a concentração 
estaria mais associada às atividades de transformação e manufatura. 

No que concerne às atividades menos importantes para o estado, excluindo-se as 
atividades desidentificadas na Pesquisa Industrial Anual, em 2010 essas seriam: 
fabricação de máquinas e equipamentos elétricos; siderurgia e metalurgia; fabricação 
de calçados e de artefatos de couro; fabricação de equipamentos de informática, 
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produtos eletrônicos e ópticos; e a fabricação de produtos da madeira. E em 2015: 
fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; siderurgia e 
metalurgia; fabricação de máquinas e equipamentos elétricos; fabricação de automóveis 
e autopeças; e fabricação de produtos da madeira. Portanto, atividades que tipicamente 
apresentariam muitos encadeamentos, como veículos automotores e metalurgia 
apresentam menor importância relativa na estrutura produtiva potiguar. Essa deficiência 
pode ser melhor visualizada nas figuras 1, 2 e 3 do anexo. 

Outra maneira de estimar a relevância de cada atividade no total da produção ocorre 
por meio da extração hipotética de cada atividade econômica presente no estado 
potiguar. Logo, avalia-se o quanto a produção total cairia em virtude de tal hipótese. 
Conforme aponta Leite (2016) o método visa mensurar que diferença faria a ausência 
de cada uma das atividades para a produção total do sistema econômico, fornecendo-
nos, assim, uma medida que mistura encadeamentos à montante e à jusante. Nesse 
caso, os resultados encontrados estão dispostos na tabela 6 abaixo. 

Pelo critério de extração hipotética, a atividade-chave para o Rio Grande do Norte é a 
administração pública. Para 2010, verifica-se que a produção total do estado seria 
reduzida em 23,72% ao ser excluída essa atividade. Em 2015, o coeficiente encontrado 
é ligeiramente superior, 23,91%. Nessa perspectiva, para o Rio Grande do Norte em 
2010, teríamos: administração pública; comércio por atacado e varejo; construção civil; 
alimentos; e extração de petróleo e gás. Como as atividades que lograriam a maior 
redução da produção total do estado caso excluídas. Para 2015: administração pública; 
comércio por atacado e varejo; construção civil; alimentos; e atividades imobiliárias. A 
partir de tal análise, também é constatada a perda de importância relativa da indústria 
extrativa entre os anos de 2010 e 2015. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a estrutura produtiva do estado do Rio 
Grande do Norte para os anos de 2010 e 2015, mediante a estimativa de algumas 
matrizes típicas da abordagem insumo-produto. Para tanto, estimou-se um esquema 
insumo-produto contemplando 42 atividades. Por sua vez, dessas matrizes, são 
derivados alguns indicadores acerca dos pesos de cada atividade no cenário estadual. 
Os indicadores possibilitam a compreensão e avaliação das relações entre as atividades 
do estado, seus encadeamentos, bem como da dependência do estado com o resto do 

país. 

Da análise empreendida verifica-se que o estado do Rio Grande do Norte é altamente 
concentrado na atividade de extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos, 
que possui um multiplicador de produção comparativamente alto. Para o ano de 2015, 
estimou-se que uma alteração de um milhão de reais na demanda final pela atividade 
gera dois milhões, cento e dezessete mil reais na produção total potiguar. Nesse caso, 
os indicadores normalizados de Rasmussen-Hirschman indicam à alta concentração da 
economia potiguar na indústria extrativa, enquanto para o Brasil a concentração estaria 
mais associada às atividades de transformação e manufatura. Logo, atividades da 
indústria de transformação que apresentam grande importância nacionalmente não têm 
destaque no nível estadual. 
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Outro fato a ser lembrado através do método de extração hipotética é a alta relevância 
do setor público para a economia do estado (23,91% de perda da produção total ao 
excluir-se a atividade da estrutura produtiva). Ademais, quando se compara a estrutura 
produtiva estadual com a nacional percebe-se algumas carências. A indústria de 
transformação potiguar possui baixos multiplicadores se comparados à indústria 
nacional. O que revela o caráter não encadeado da indústria do RN. Logo, os efeitos de 
transbordamento do crescimento para o estado, provenientes de aumentos na demanda 
final nacional pelas atividades com elevadas ligações para trás pouco afetariam a 

produção norte-rio-grandense. 
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TÍTULO: AUDITORIA APLICADA A UNIDADES DE INFORMAÇÃO: ANÁLISE DAS 

CONTRIBUIÇÕES 

Resumo 

 

Apresenta as ações desenvolvidas no plano de trabalho “Auditoria aplicada a unidades 
de informação: análise das contribuições” que faz parte do projeto de iniciação científica 
“Auditoria aplicada a unidades de informação”. Com o objetivo geral de analisar as 
contribuições do método de auditoria de inteligência para as unidades de informação. O 
percurso metodológico começou com a pesquisa bibliográfica na área de auditoria em 
unidades de informação, mais precisamente com ênfase nas contribuições dos métodos 
para melhoramento das unidades. Depois da leitura dos textos encontrados na pesquisa 
bibliográfica foi realizado um estudo de caso, aplicando o método de auditoria de 
inteligência na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A coleta de dados foi feita mediante o 
envio de questionário on-line para os usuários da unidade de informação e os dados 
obtidos foram analisados mediante estatística descritiva básica e análise de conteúdo. 
A partir deste estudo de caso, foi possível identificar pontos fortes e também fazer 
constatações de fragilidades da unidade de informação, as quais foram alvo de 
recomendações de melhoria. Conclui-se que o método é flexível e pode ser aplicado ao 
ambiente de biblioteca, ressaltando os benefícios da auditoria desde contribuir para a 
concretização dos objetivos da instituição até ao auxílio de implantação de novos 
serviços no contexto das bibliotecas universitárias. 

 
 
Palavras-chave: Auditoria de informação. Auditoria de inteligência. Bibliotecas. 

TITLE: AUDIT APPLIED TO INFORMATION UNITS: CONTRIBUTION ANALYSIS 

Abstract 

 

It presents the actions developed in the work plan “Auditing applied to information units: 
analysis of contributions” that is part of the undergraduate project “Auditing applied to 
information units”. With the general objective of analyzing the contributions of the 
intelligence audit method to the information units. The methodological path began with 
bibliographic research in the area of audit of information units, more precisely with 
emphasis on the contributions of methods to improve the units. After reading the texts 
found in the bibliographic research, a case study was carried out, applying the 
intelligence audit method in the Sectoral Library of the Center for Applied Social Sciences 
of the Federal University of Rio Grande do Norte. Data collection was done by sending 
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an online questionnaire to users of the information unit and the data obtained were 
analyzed using basic descriptive statistics and content analysis. From this case study, it 
was possible to identify strengths and also to find weaknesses of the information unit, 
which were the subject of recommendations for improvement. It is concluded that the 
method is flexible and can be applied to the library environment, highlighting the benefits 
of auditing from contributing to the achievement of the institution's objectives to the aid 
of the implementation of new services in the context of university libraries. 

 
 
Keywords: Information audit. Intelligence audit. Libraries. 

Introdução 

Este relatório faz menção às ações desenvolvidas no âmbito do plano de trabalho 
"Auditoria aplicada a unidades de informação: análise das contribuições” vinculada ao 
projeto de pesquisa de iniciação científica “Auditoria aplicada a unidade de informação”. 
Com o objetivo geral de analisar as contribuições do método de auditoria de inteligência 
para as unidades de informação, foram estabelecidos os seguintes objetivos 
específicos: a) aplicar o método de auditoria de inteligência em unidades de informação; 
b) identificar as contribuições da auditoria de inteligência para o aperfeiçoamento das 
unidades de informação; c) categorizar as contribuições da auditoria de inteligência para 
as unidades de informação no que se refere a processos, produtos e serviços de 
informação; e d) propor aperfeiçoamento e adaptações ao método a partir de sua 
aplicação em unidades de informação. 

Para a consecução de tais objetivos foi seguido um percurso metodológico que teve 
início com a realização de pesquisa bibliográfica sobre auditoria em unidades de 
informação, com ênfase nas contribuições dos métodos para o aperfeiçoamento de tais 
unidades. As buscas foram realizadas no Portal de Periódicos Capes e na Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações, com o fim de recuperar obras publicadas a partir de 
2010, nos idiomas português, inglês e espanhol. Assim, o embasamento se deu 
principalmente a partir da literatura em inglês e em espanhol que apresentam relatos de 
pesquisa de auditoria em diversas unidades de informação, tais como bibliotecas, 
centros de informação e documentação, entre outros. 

Dando prosseguimento, foi realizado um estudo de caso, aplicando o método de 
auditoria de inteligência na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(BSCCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o fim de 
analisar a qualidade dos serviços da biblioteca na perspectiva dos usuários. Neste 
contexto, foram realizadas as sete etapas do método de auditoria de inteligência: 
planejamento, preparação, coleta, análise, elaboração do relatório, comunicação e 
elaboração de uma guia para implantar as recomendações. A coleta de dados foi feita 
mediante o envio de questionário on-line para os usuários da referida unidade de 
informação e os dados obtidos foram analisados mediante estatística descritiva básica 
e análise de conteúdo. 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte forma: métodos, resultados e 
discussões e conclusão. Na secção métodos estão descritos os procedimentos 
metodológicos da pesquisa e o método de auditoria de inteligência utilizado. Dando 
prosseguimento, a parte dos resultados e discussões traz o embasamento teórico sobre 
auditoria de ativos de informação, auditoria de inteligência, aplicação do método no 
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estudo de caso e a análise das contribuições. Por último, destaca-se a conclusão da 
realização do plano de trabalho que apresenta a consecução dos objetivos propostos e 
as habilidades desenvolvidas ao longo desta realização desta pesquisa. 

 

Metodologia 

 

Foram utilizados dois tipos de técnicas de trabalho para o desenvolvimento do projeto, 
a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica deu assistência à fundamentação teórica sobre auditoria 
aplicada a unidades de informação e a qualidade dos serviços de bibliotecas. As buscas 
por materiais informacionais sobre o tema foram realizadas nas bases de dados mais 
conhecidas e utilizadas da área da Ciência da Informação e Biblioteconomia, como: 
Base de dados em Ciência da Informação (BRAPCI), Portal de periódicos Capes, 
Google Acadêmico e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, com o fim de recuperar 
obras publicadas a partir de 2010, nos idiomas português, inglês e espanhol. A partir da 
pesquisa bibliográfica foi possível perceber a deficiência na produção científica na área 
de auditoria, principalmente no contexto brasileiro. Por este motivo a pesquisa buscou 

se alicerçar teoricamente em artigos em inglês e espanhol. 

O estudo de caso tinha como principal objetivo foi aplicar o método de auditoria de 
inteligência desenvolvido por Carvalho (2010) para verificar sua aplicabilidade em 
unidades em informação, uma vez que o mesmo foi desenvolvido e aplicado pela 
primeira vez em uma unidade de inteligência competitiva. 

O método de auditoria de inteligência é dividido em sete etapas: planejamento, 
preparação, coleta, análise, elaboração do relatório, comunicação e elaboração do guia 
para implantar as recomendações. O modo como cada uma destas etapas foi executada 
é descrito a seguir. 

Na etapa de planejamento foram elencadas algumas bibliotecas elegíveis para a 
realização do estudo de caso. Ao final de tal análise, foi escolhida a BSCCSA por 
integrar o Centro Acadêmico do qual os membros do projeto de pesquisa fazem parte. 
Outro fator determinante para tal foi o apoio e a disponibilidade de colaborar com a 
pesquisa que bibliotecária diretora desta unidade demonstrou. A partir desta definição, 
mediante reunião entre a equipe do projeto e a gestora da biblioteca escolhida, foi 
definida que o processo de auditoria iria focar na avaliação dos serviços. Desta forma, 
foi estabelecido o seguinte objetivo geral para o estudo de caso: auditar os serviços 
oferecidos pela biblioteca setorial do CCSA. Já os objetivos específicos foram: a) avaliar 
os serviços oferecidos pela biblioteca; b) verificar o grau de conhecimento dos usuários 
sobre os serviços da biblioteca; c) verificar a utilização de tais serviços; d) verificar a 
satisfação dos usuários com os serviços da biblioteca; e e) identificar a demanda por 

novos serviços. 

Já a etapa de preparação teve como principal foco noticiar os objetivos e os benefícios 
da realização da auditoria para os funcionários da biblioteca, definir o instrumento de 
coleta de dados e elaborá-lo. O questionário foi elaborado com quatorze questões, 
sendo treze questões fechadas e uma questão aberta relacionada à sugestão de novos 
serviços. Nesta etapa foi definido também o universo da pesquisa: docentes efetivos e 
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discentes (alunos da graduação e da pós-graduação) ativos do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas, totalizando 5.448 indivíduos. 

No que se refere à etapa de coleta de dados, cabe esclarecer que o questionário on-
line foi enviado pelo e-mail institucional da BSCCSA para a totalidade de usuários 
potenciais. A fase de coleta de dados teve início em 17/05/2019 e término em 
09/06/2019. Ao final deste período, foram obtidos 235 questionários respondidos. 

Dando prosseguimento, a partir das respostas obtidas, foi possível realizar a análise dos 
dados obtidos mediante o processo de auditoria mediante estatística descritiva básica 
e análise de conteúdo. Assim, podemos apontar que 60% dos usuários respondentes 
do questionário são do gênero feminino e a maioria estudantes de graduação. 13% dos 
respondentes afirmaram não conhecer a Biblioteca Setorial do CCSA e uma 
porcentagem relevante considerou que gostaria que a biblioteca divulgasse seus 
serviços e notícias nas mídias sociais digitais. Também podemos destacar que grande 
parte dos usuários sugeriu que a biblioteca amplie o seu espaço físico, de modo a 
acomodar área de estudo individualizada e grupal, e melhorar o acervo que atende aos 
diversos cursos oferecidos pelo centro. 

Em seguida, deu-se a elaboração do relatório no qual são apresentados e discutidos os 
resultados obtidos, são feitas as constatações e propostas as recomendações. Algumas 
recomendações que podemos apontar são: maior participação da biblioteca nas 
semanas integradoras dos cursos de graduação, criação de site e reativação das mídias 
sociais digitais, maior divulgação dos serviços oferecidos pela biblioteca, ampliação do 
espaço físico e do acervo, entre outras destacadas no relatório. 

A etapa de comunicação buscou apresentar e discutir com a equipe e os gestores da 
unidade de informação estudada as constatações identificadas e as recomendações 
propostas, de modo a buscar conjuntamente estratégias para viabilizar a execução das 
recomendações propostas. 

Por fim, foi possível elaborar o guia para implantar as recomendações da auditoria com 
explicação de como as recomendações devem ser executadas. Nesta etapa foi 
enfatizada a necessidade da periodicidade da auditoria para que os gestores da unidade 
tenham conhecimento dos pontos positivos e negativas da unidade e possam atuar para 
minimizar os impactos. 

Além da realização do estudo de caso, o plano de trabalho previa a realização de 
entrevistas com profissionais que utilizassem o método de auditoria de inteligência com 
o fim de analisar as contribuições de tal método para as unidades de informação. 
Entretanto, esta ação não foi possível durante a vigência deste plano em virtude da 
demora para obter os e-mails dos usuários da BSCCSA e, posteriormente, a demora 
para obter os dados procedentes da resposta aos questionários. Cabe salientar, 
entretanto, que tais entrevistas serão realizadas no âmbito do plano de trabalho 
seguinte, já aprovado pela Pró-reitoria de Pesquisa da UFRN. 

 

Resultados e Discussões 

 
O processo de auditoria surgiu no âmbito das Ciências Contábeis e Administrativas a 
partir da necessidade de controle financeiro das empresas, tal atividade foi desenvolvida 
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com o objetivo de controlar os processos financeiros dentro das empresas e instituições 
com o intuito de descobrir ou prevenir fraudes (BATISTA; OLIVEIRA, 2016). Com o 
passar do tempo, a auditoria passou por adaptações de modo a ser aplicada em 
diversos contextos. 

A norma ISO n. 19.001/2018 que estabelece diretrizes para auditoria de sistemas de 
gestão, define a auditoria como um processo “sistemático, documentado e 
independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para 
determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos”. Rosário, Mariz e 
Andrade (2015), destacando o pensamento de Mills (1994, p.3), apontam que a auditoria 
é “um processo de avaliação humana para determinar o grau de comprometimento de 
padrões estabelecidos (critérios e normas) e que resulta num parecer”. A partir dessa 
visão sobre a temática, podemos definir auditoria como uma fotografia do momento, 
aquilo que se refere à realidade expressada com o objeto desejado, àquilo que deveria 
ser. 

Autores como Fuld (1991), Jurek (1997), West (2001) e Mether (2004) entendem a 
auditoria de inteligência como sendo um inventário do conhecimento já existente para 
que, assim, a organização tenha controle sobre as competências que já existem e possa 
utilizar quando for necessário. (CARVALHO, 2012). Outros autores, como Gilad e Gilad 
(1989), apontam auditoria de inteligência de uma perspectiva mais ampla, como algo 
específico e com características próprias (CARVALHO, 2012). 

A auditoria de inteligência, na perspectiva mais ampla, é considerada como uma 
ferramenta chave na implantação de um programa de inteligência empresarial, 
auxiliando na tomada de decisão, identificação de informação e na produção do 
conhecimento, contribuído no sentido que a organização obtenha inteligência 
competitiva. A auditoria inteligência é de extrema importância para as organizações, 
pois visa melhorar os processos e fluxos informacionais, além de considerar a interação 
de tais elementos com a organização e o entorno, favorecendo sua adequação. Trata-
se de um processo que deve ser realizado sistemática e periodicamente, seja para 
implantar ou avaliar unidades de informação, de acordo com as necessidades da 
organização. É nesta perspectiva que foi desenvolvido o método de Carvalho (2010), o 
qual foi aplicado no presente projeto de investigação com o fim de verificar se seria 
possível executá-lo em bibliotecas, que consistem em unidades de informação com 
natureza bastante distinta das unidades de inteligência competitiva para as quais foi 
desenhado tal método. 

A literatura da área da auditoria de ativos de informação já apresenta algumas 
contribuições e benefícios da realização de auditoria. Carvalho (2010) destaca que a 
prática da auditoria facilita a gestão organizacional na utilização efetiva e eficiente dos 
ativos informacionais dentro das organizações, além disso, também salienta que a 
concretização traz melhorias nas funções básicas, como: estratégias e arquitetura de 
informação. Carvalho (2012) menciona que através da realização da auditoria de 
informação é possível saber o que a organização faz com a informação disponível, como 
a utiliza e quais os resultados a organização pode atingir através do seu uso. 

Buchanan e Gibb (2007) aludem que a realização do processo de auditoria permite a 
identificação das necessidades do uso de informação e auxilia no mapeamento dos 
fluxos de informação. Vo-Than (2011) indica que a auditoria é uma importante 
ferramenta dentro do campo do gerenciamento de informação, podendo ser 
amplamente utilizado nas bibliotecas como um instrumento de melhoria. 
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A execução da auditoria de inteligência na BSCCSA da UFRN possibilitou a 
identificação de algumas contribuições para as unidades de informação do tipo 
biblioteca. Tais contribuições são categorizadas em três grupos de benefícios, são eles: 
processos, produtos e serviços. 

As contribuições assinaladas no aspecto de processos correspondem ao caráter de 
domínio organizacional ligado ao mapeamento de recursos e fluxos de informação. Os 
princípios dessa perspectiva trazem estratégias e informações que apoiam a gestão e 
sua estruturação. Neste âmbito, as contribuições da auditoria de inteligência para a 
BSCCSA foram: apresentação geral da visão dos usuários sobre os serviços oferecidos 
pela Biblioteca Setorial do CCSA; identificação da necessidade dos usuários por novos 
serviços de informação; ampliação da visão da gestão da biblioteca sobre o aspecto de 
infraestrutura e tecnológico da mesma; caracterização e análise sobre a biblioteca; 
caracterização do público-alvo da biblioteca do CCSA; levantamento dos pontos 
favoráveis e desfavoráveis em relação ao alcance dos objetivos da biblioteca; 
identificação de falhas e lacunas que atrapalham a prestação de serviços de maneira 
eficaz; Auxílio na criação de uma política de criação e manutenção de serviços que 
possam ajudar a biblioteca; possibilidade de implantação das sugestões feitas pelos 
usuários no questionário a depender das condições financeiras e estruturais da 
biblioteca; e implantação das recomendações da auditoria de inteligência. 

O enfoque produto se refere a atribuições ligadas a uma atividade de um processo 
natural da produção de um “bem” de comércio ou consumo, caracterizados como 
tangíveis. No aspecto de produtos foi elencada somente uma contribuição, que foi: 
retorno dos resultados alcançados para a unidade de informação (relatório de auditoria). 

Já na perspectiva de serviços são apontadas contribuições no que se refere a atividades 
que tenham como princípio o atendimento a uma demanda ou necessidade. Um “bem” 
que é consumido enquanto prestado, caracterizando-se como um processo intangível. 
No aspecto de serviços as contribuições são: avaliação do conhecimento e da 
percepção de utilidade dos serviços oferecidos, criação de novos serviços e reativação 
de serviços em conformidade com as demandas dos usuários; e adequação e melhoria 
dos serviços que já são ofertados pela biblioteca. 

 
Conclusão 

 

A execução do plano de trabalho em tela logrou alcançar o objetivo geral proposta, que 
tinha como foco analisar as contribuições da auditoria de inteligência para a unidade de 
informação. Tais contribuições incluem o aporte de subsídios para o estabelecimento 
de políticas para a criação e a manutenção de serviços; a visão ampliada da gestão da 
unidade; e a identificação dos aspectos que demandam intervenção para o seu 

aprimoramento. 

Para o alcance do objetivo específico A (Aplicar o método de auditoria de inteligência 
em unidade de informação) foi aplicado o método de auditoria de inteligência na 
BSCCSA da UFRN. Também foram assinaladas as contribuições do processo de 
auditoria para as unidades de informação, atendendo ao objetivo específico B 
(Identificar as contribuições da auditoria de inteligência para o aperfeiçoamento das 
unidades de informação). Ademais, foi realizado o agrupamento de tais contribuições 
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nas categorias processos, produtos e serviços de informação, conforme o objetivo 
específico C (Categorizar as contribuições da auditoria de inteligência para as unidades 
de informação). 

O processo de auditoria foi executado sem nenhuma alteração ou adaptação, mas 
podemos propor um aperfeiçoamento voltado para os termos utilizados no método de 
auditoria de inteligência. Destacamos que muitas vezes termos como “ambiente 
competitivo” ou “área de inteligência” obstaculizam a compreensão do método e sua 
aplicação no contexto das bibliotecas. Assim, a adoção de termos específicos para a 
realidade das bibliotecas auxiliaria novas execuções do método. Tal apontamento 
abarca o objetivo específico D (Propor aperfeiçoamento e adaptações ao método a partir 
de sua aplicação em unidades de informação). 

Por fim, salientamos as habilidades alcançadas, que foram: conhecimento sobre os 
processos de auditoria de ativos de informação e auditoria de inteligência; apreensão 
sobre a realização da auditoria em uma biblioteca; capacitação na utilização das 
técnicas e instrumentos de pesquisa; apresentação e comunicação oral e escrita na 
área da auditoria de inteligência; e valorização da iniciação científica na formação 

acadêmica. 

 
Referências 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 19011: Diretrizes 
para auditoria de sistemas de gestão. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 
https://intranet.ipen.br/portal_por/conteudo/Arquivos/11535_1179_ISO%2019011%202
018.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2019. 

BATISTA, Danielle Alves; OLIVEIRA, Eliane Braga. Auditoria arquivística: requisitos 
mínimos para a sua realização. XVII ENANCIB. Anais eletrônicos... Bahia, 2016. 

BUCHANAN, Steven; GIBB, Forbes. The information audit: methodology selection. 
International Journal of Information Management, v. 28, p. 3-11, 2008. 

CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria ambiental: 
uma ferramenta de gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 134 p. 

CARVALHO, Andréa Vasconcelos. Auditoría de inteligencia: um método para el 
diagnóstico de sistemas de inteligencia competitiva y organizacional. 2010. Tese 
(Doutorado em sistemas de informação e documentação) – Departamento de Ciências 
e Documentação, Universidade de Zaragoza, Zaragoza – Espanha, 2010. 

CARVALHO, Andréa Vasconcelos. Auditoria de Inteligencia. Gijón: Trea, 2012. 

CARVALHO, Andréa Vasconcelos; ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel. Auditoria de 
inteligência: um método para o diagnóstico de sistemas de inteligência competitiva e 

organizacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO - ENANCIB, 11., 2010, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 65 

 

Janeiro: ENANCIB, 2010. Disponível em: 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/1/6188/1/2010Ev_Auditoria%20de%20intelige
ncia_AndreaCV. Acesso em: 20 de maio de 2019. 

ROSARIO, Duala Pessoa do; MARIZ, Anna Carla A.; ANDRADE, Antonio Rodrigues de 
A. Auditoria aplicada à gestão de documentos. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA 

EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB, 16., 2015, João Pessoa. Anais... João 
Pessoa: ENANCIB, 2015. 

VO-THAN, H. Adding Action to the Information Audit. The Electronic Journal 
Information Systems Evaluation, v. 14, p. 271-281, 2011. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 66 

 

CÓDIGO: HS0195 

AUTOR: DANIELE SANTOS SILVA 

ORIENTADOR: JOSUÉ VITOR DE MEDEIROS JÚNIOR 

 

 

TÍTULO: MODELO DINÂMICO DE ENGAJAMENTO DE MEMBROS DE EQUIPES DE 

PROJETOS: estudo de caso da fase interna de intervenção do Programa de 

Governança para Aquisições e Contratações da UFRN. 

Resumo 

O presente artigo é um estudo de caso de caráter qualitativo e tem como objetivo 
analisar a performance de engajamento entre membros de uma equipe de projetos e 
construir a estrutura de um modelo sistêmico onde possa analisar os fatores que 
influenciaram no aumento ou diminuição do engajamento da equipe. Para isso, foi 
adotado a metodologia de Modelagem Ágil desenvolvida por Kim Warren em Dinâmica 
de Sistemas. Os dados foram coletados através de entrevistas individuais, e com 
aplicação de questionários semiestruturados. As informações foram transcritas e 
codificadas no software Sysdea, desenvolvido por Kim Warren, construindo um modelo 
sistêmico caracterizado por diagramas com loops de feedback, proporcionando uma 
melhor visualização de todo o sistema que está sendo analisado. Os resultados 
apresentaram que variáveis externas influenciam no engajamento dos membros da 
equipe durante o ciclo de vida do projeto, interferindo na performance da equipe e no 
planejamento do projeto. 
 
Palavras-chave: Engajamento; modelagem Ágil; Dinâmica de Sistemas. 

TITLE: DYNAMIC PROJECT TEAM MEMBERS ENGAGEMENT MODEL: case study of 

the internal intervention phase of the UFRN Governance Procurement and Contracting 

Program. 

Abstract 

This paper is a qualitative case study and aims to analyze the engagement performance 
among members of a project team and to build the structure of a systemic model where 
it can analyze the factors that influenced the increase or decrease of team engagement. 
For this, the Agile Modeling methodology developed by Kim Warren in Systems 
Dynamics was adopted. Data were collected through individual interviews and semi-
structured questionnaires. The information was transcribed and coded in the Sysdea 
software developed by Kim Warren, building a systemic model characterized by 
diagrams with feedback loops, providing a better view of the entire system being 
analyzed. The results showed that external variables influence team members' 
engagement during the project life cycle, interfering with team performance and project 
planning. 
 
Keywords: Engagement; Agile SD modeling; System Dynamics. 

Introdução 
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As organizações contemporâneas vivenciam uma época de constante transformação 
tecnológica e social, além de variáveis econômicas e políticas que impactam 
diretamente em suas atividades. Essas mudanças passaram a exigir dos gestores uma 
maior adaptabilidade, visto que estas empresas estão inseridas em um ambientes 
totalmente competitivo, dinâmico e complexo. O engajamento se tornou um fator 
necessário de ser gerenciado, visto que o funcionário engajado sente-se totalmente 
imerso em sua atividade e isso se reflete em bem estar e felicidade. 
 
A Psicologia Positiva é uma teoria do campo da ciência psicológica e tem como objetivo 
estudar os aspectos positivos do ser humano. Essa teoria surgiu em meados da década 
de 1990 pelo psicólogo norte americano Martin Seligman, após assumir a presidência 
da American Psychological Association. Presente no modelo PERMA desenvolvido por 
Martin Seligman, o engajamento é conceituado como um esforço voluntário e 
direcionado a um objetivo, sendo associado como um desafio físico ou intelectual, onde 
o indivíduo fica totalmente imerso em sua atividade. 
 
Segundo Constâncio e Souza Neto (2016), o gerenciamento do engajamento entre os 
colaboradores, possibilita o aumento da probabilidade de sucesso do projeto na 
organização. Em equipes de trabalho, os indivíduos engajados costumam estar mais 
entusiasmados com as suas atividades, tornando-se mais produtivos e aumentando a 
performance organizacional. Para se identificar a correlação entre o engajamento das 
partes interessadas e o desempenho do projeto, é necessário, primeiro, medir o 
engajamento das partes interessadas do projeto e, em seguida, obter os dados do seu 
desempenho (CONSTÂNCIO e SOUZA NETO, 2016, p. 17). 
 
Um modelo sistêmico utilizado por pesquisadores e profissionais em diversas áreas para 
analisar a performance entre indivíduos ou grupos em determinado contexto, pode ser 
construído através da metodologia de Dinâmica de Sistemas. Esta abordagem é 
especialmente útil no desenvolvimento de modelos dinâmicos de ciclo de vida que 
focam no desempenho geral de sistemas, possibilitando análise do impacto da mudança 
de variáveis-chave que afetam o desempenho geral (BPM CBOK, 2013). Em gestão de 
projetos, o engajamento da equipe é importante para a performance e sucesso do 
projeto, porém é válido ressaltar que cada colaborador tem suas próprias motivações e 
interesses profissionais, e isso pode ser um fator que dificulte o engajamento em grupo. 
 
Este estudo aborda o projeto de intervenção da fase interna do Programa de 
Governança para Aquisições e Contratações da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), e teve como objetivo melhorar o planejamento das compras públicas 
da instituição. O projeto foi dividido em duas fases, sendo realizado por gestores de 
áreas e setores diferentes da instituição. Apresentou-se então, a necessidade de 
analisar os fatores que influenciaram o engajamento dos membros da equipe de projeto 
durante o Programa de Governança, com ênfase na fase interna de intervenção. 
 
Partindo dessa premissa e sendo permeado por uma perspectiva dinâmica, coloca-se a 
seguinte questão de pesquisa: como se deu o engajamento dos membros da equipe de 
projeto da fase interna do Programa de Governança para Aquisições e Contratações da 
UFRN? Como objetivo geral, tem-se a proposta de apresentar os fatores que 
influenciam no engajamento da equipe durante a execução do projeto. Assim, como 
objetivos específicos: a) elaborar um modelo dinâmico do engajamento dos membros 
da equipe de projeto; b) verificar a relação entre os fatores de engajamento dos 
membros e sua relação com o desempenho do sistema. 
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Ressalta-se a importância deste trabalho, ao reconhecer que a compreensão da 
dinâmica de desenvolvimento do projeto, através de fatores inter-relacionados, 
proporciona a possibilidade de intervenções que possam contribuir para tornar os 
membros de uma equipe de projetos mais engajados, resultando em processos mais 
eficientes.  
 
Metodologia 

 

O presente artigo é um estudo de caso de caráter qualitativo embasado no referencial 
teórico em modelagem Ágil de Kim Warren, e nos estudos sobre engajamento no 
trabalho realizados por Arnold B. Bakker. Os referenciais teóricos utilizados neste artigo 
foram pesquisados nas plataformas digitais Scielo, Periódicos Capes, Google 
Acadêmico e ResearchGate. 

A Dinâmica de Sistemas foi desenvolvida na década de 1950 pelo engenheiro eletricista 
Jay Forrester do Massachusetts Institute of Technology. O modelo tem como objetivo 
compreender a dinâmica de comportamento de uma variável de pesquisa, através de 
diagramas com ciclos de retroalimentação, sendo utilizado por profissionais e 

pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. 

O diagrama é composto por fluxos de entrada e saída, e estes alteram diretamente os 
estoques. Segundo Warren (2018) um estoque é uma população, uma massa, ou um 
volume de coisas ou materiais que podem ser acumulados ou esgotados ao longo do 
tempo. O valor do estoque é idêntico à soma cumulativa de todos os fluxos, e as 

variáveis são fatores externos que podem influenciar nessa ordem sistêmica. 

Com base nessa teoria, Kim Warren desenvolveu uma alternativa de modelagem rápida 
com o propósito de facilitar o desempenho dos usuários. O modelo proposto por Warren, 
conhecido como Modelagem Ágil, apresenta uma abordagem tanto quantitativa quanto 
qualitativa. É um método de simulação que aborda mudanças e interações entre as 
quantidades de populações relacionadas de pessoas, coisas ou materiais. (WARREN, 
2018, p. 291). 

A alternativa de Modelagem Ágil desenvolvida por Kim Warren é dividida em quatro 

etapas: 

Etapa 1: Estabelecer como o desempenho está mudando com o tempo. Primeiro é 
necessário que seja construído um esboço de um gráfico-tempo, desenhando qual seria 
a performance desejada sobre determinada variável ao longo do tempo. No caso deste 

estudo, a variável é o engajamento dos membros do Programa de Governança. . 

Etapa 2: Definir como os estoques conduzem ao desempenho. Nesta etapa, a 
explicação para os valores do resultado é identificada. Sendo assim, são adicionados 
no gráfico-tempo fatores causais, com o objetivo de provar que a causalidade é 

realmente válida. 

Etapa 3: Como os fluxos mudam a quantidade dos estoques. Nesta etapa, é observado 
o comportamento do estoque, sendo refletido através dos fluxos de entrada e saída. 
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Etapa 4: Como estoques, decisões e fatores externos causam taxa de fluxo. Nesta etapa 
é importante identificar o que fez com que as taxas de fluxo mudassem ao longo do 
tempo, e quais foram as variáveis que interferiram nesse processo. 

Para autores como Vennix et. al (1997) a construção de modelos sistêmicos está sendo 
cada vez mais vista como um método para estruturar um debate e criar um ambiente de 
aprendizagem, onde suposições e estratégias podem ser encontradas e testadas. 
Segundo Villela (2005) através do diagrama é possível analisar a complexidade 
dinâmica de um sistema e suas relações. 

Com base no referencial teorico sobre Dinâmica de Sistemas, os dados foram coletados 
através de entrevistas individuais e com aplicação de questionários semiestruturados 
com dois membros que estiveram presentes nas duas fases que compõem o Programa 
de Governança para Aquisições e Contratações. As perguntas foram norteadoras com 
base no método de Modelagem Ágil desenvolvido por Warren (2008). As entrevistas 
foram realizadas no período de 29 de março de 2019 a 17 de maio de 2019. 

Os dados coletados nas entrevistas foram transcritos de áudio para texto, sendo 
codificados no software Sysdea do Modelo Ágil em Dinâmica de Sistemas de Kim 
Warren. A codificação foi realizada com base no discurso dos entrevistados, 
identificando fatores que influenciaram no aumento ou diminuição do engajamento da 
equipe durante as duas fases do Programa de Governança. A primeira fase, 
denominada Fase de Diagnóstico, iniciou-se em setembro de 2017 e sendo finalizada 

em janeiro de 2018, quando iniciou-se a Fase de Intervenção. 

Os fatores identificados foram classificados como estoques, fluxos ou variáveis. O 
engajamento foi classificado como estoque principal, por ser a variável estudada neste 
estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

O projeto da fase interna do Programa de Governança para Aquisições e Contratações 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) iniciou com o objetivo de 
implementar melhorias no planejamento das compras públicas da instituição, visto as 
dificuldades que os setores tinham de planejar e executar suas compras. A equipe foi 
composta por servidores de diversos cargos e setores da instituição, com o propósito 
de aumentar as ideias de soluções para implementação de melhorias. 

Com base na teoria de engajamento e na Modelagem Ágil apresentada por Warren, as 
entrevistas foram iniciadas questionando os entrevistados sobre qual foi a performance 
da equipe durante a fase de diagnóstico e, posteriormente, na fase de intervenção, 
gerando um gráfico-tempo do engajamento da equipe durante as duas fases do 
Programa de Governança. Os entrevistados que estiveram presentes nas duas fases 
do programa, ao realizar o gráfico-tempo, classificaram o engajamento entre os níveis 
de 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é excelente. Ressaltar que o conceito de 
desempenho do sistema, conforme apresentado por Warren, é concretizado aqui como 
engajamento. 
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O programa de Governança iniciou em setembro de 2017 com a fase de diagnóstico 
(primeira fase) onde o objetivo era pesquisar práticas gerenciais que contribuíssem para 
a melhoria do processo de aquisição e contrato. O primeiro entrevistado, ao ser 
questionado sobre o engajamento da equipe no início da fase de diagnóstico, relatou 
que o engajamento começou com um índice de desempenho bom: “O projeto começou 
com um nível de engajamento interessante, porque o pessoal já estava querendo 
alguma coisa pra melhorar“; e o mesmo acrescenta: “Começou alto e foi crescendo à 
medida que os resultados foram sendo obtidos e validados”. Ao ser questionado sobre 
o mesmo, o segundo entrevistado relata algo semelhante: “[...] a novidade na questão 
de ser uma inovação dado que consultando outras instituições, poucas instituições 
estavam se debruçando sobre isso daqui, então a gente vê que a questão da inovação 
nos motivava a propor formas da gente se adequar a essa norma sem grandes prejuízos 

para a instituição." 

Em novembro de 2017 no final da fase de diagnóstico, o engajamento apresentou um 
nível consideravelmente alto sobre a percepção do segundo entrevistado, pois todos 
estavam empenhados para encontrar e apresentar métodos de melhoria para o 
processo de compras da instituição: “a fase de alto engajamento, foi por volta de 
novembro, que estava todo mundo envolvido em encontrar soluções para os problemas 
que a gente estava enfrentando”. 

Já em dezembro, período em que o patrocinador do projeto estava analisando as 
propostas de soluções apresentadas, o primeiro entrevistado argumenta que os 
membros da equipe apresentaram um alto nível de engajamento, pois estavam 
empenhados com as soluções encontradas na fase de diagnóstico e esse engajamento 
foi refletido até o início da fase de intervenção (segunda fase) no início de 2018. Em 
contrapartida, para o segundo entrevistado, os colaboradores apresentaram um nível 
de engajamento consideravelmente baixo: “o engajamento caiu porque a gente ficou 
aguardando o retorno do que a gente tinha feito, assim a gente poderia entrar na fase 
de implementação.” O patrocinador do projeto tem um papel fundamental para tomada 
de decisão, pois é o responsável por avaliar e decidir se as propostas de soluções serão 
implementadas. 

Em janeiro de 2018, após a validação e aprovação do patrocinador, iniciou-se a fase de 
intervenção. Nesta fase é realizado a implementação dos métodos pesquisados na fase 
anterior.Para o segundo entrevistado, após a validação do patrocinador, a equipe 
apresentou um nível de engajamento que foi aumentando gradualmente até surgir a 
publicação da primeira instrução normativa de 2018: “[...] na intervenção, a gente teve 
que infelizmente altos e baixos, só sei que começou bem e em algum momento caiu. 

Aqui foi quando o ministério mudou a legislação.” 

Em abril de 2018 foi publicada a IN01/2018, onde materiais e serviços eram 
classificados como iguais. Na fase de diagnóstico, o planejamento estava sendo 
norteado pela IN05/2017 onde os serviços eram classificados como diferentes de 
materiais. Em virtude dessa mudança, a equipe teve que planejar novamente o projeto 
e adequá-lo as novas instruções. 

O Governo Federal regulamenta diretrizes de conduta as instituições públicas sendo 
apresentadas pelas instruções normativas, norteando os gestores públicos nos 
processos administrativos. 
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Com a publicação dessa instrução normativa, o engajamento da equipe começou a ficar 
estagnado e sem crescimento. Segundo o primeiro entrevistado, a equipe estava em 
processo de estudo e compreensão do novo regimento: “[...] veio a instrução normativa, 
a gente parou para entender, pararam os resultados e o engajamento estagnou”, “Mas 
a partir do momento que vem uma mudança que faz com que a gente repense nosso 
projeto, tanto enquanto equipe, como quanto recebedor daquelas melhorias, a gente 
meio que para um pouco e precisa pensar no que isso, como isso vai acontecer, como 
é que a gente vai implementar isso, e o que isso vai ter resultado a posteriori.” 

Em setembro de 2018, enquanto a equipe estava se adequando às novas condutas da 
IN01/2018, houve a publicação da IN09/2018 e essa definia que materiais eram 
diferentes de serviços. Segundo os entrevistados, o nível de engajamento diminuiu após 
o surgimento desta instrução normativa, mas todos estavam engajados em trazer 
melhorias ao processo de compras da instituição, e portanto, pausaram novamente as 
atividades e iniciaram os estudos da nova instrução normativa. 

Em janeiro de 2019 surge a IN01/2019, mas nessa os materiais continuavam sendo 
diferentes de serviços e não precisou modificar o planejamento do projeto. 

Todas essas mudanças nas instruções normativas publicadas pelo Governo Federal ao 
longo do Programa de Governança, fez com que a equipe apresentasse oscilações em 
seu engajamento e no desenvolvimento do projeto. A cada nova publicação, era preciso 
suspender as atividades para estudar a nova instrução e adequá-la ao projeto. A equipe 
se engajava em compreender as novas condutas impostas, visando desenvolver novos 
procedimentos de implementação para melhorar o processo de compras da instituição, 
e ao mesmo tempo, treinar o pessoal para se adequar as novas mudanças. 

Abaixo, apresenta-se o gráfico-tempo do primeiro entrevistado em relação ao nível de 

engajamento da equipe durante as duas fases do Programa de Governança: 

(Anexo: Gráfico 1 - Gráfico-tempo do primeiro entrevistado) 

Segundo o primeiro entrevistado, no final de 2018 o engajamento da equipe poderia ser 
classificado como baixa e foi assim até o início de 2019 quando a fase de intervenção 
foi encerrando, dando início a Gestão de Atas. O propósito desse projeto é o mesmo da 
fase de intervenção, porém, agora em formato de setor: “Todo esforço dessa equipe foi 
para um outro projeto, que é a Gestão de Atas [...] que é basicamente o setor que a 
gente vai implementar dentro da DMP pra pensar a gestão e o planejamento dessas 
compras". A sigla DMP significa Diretoria de Material e Patrimônio, localizada na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Já para o segundo entrevistado, durante o mesmo período, o engajamento da equipe 
se manteve em um nível considerado bom, mesmo com as mudanças sofridas ao longo 
do Programa de Governança: "a gente começou o projeto com uma legislação, e no 
mesmo projeto, o Ministério do Planejamento mudou essa legislação e precisou que a 
gente se voltasse ao mesmo projeto, e aí a gente teve que se engajar mais ainda." 

Abaixo, apresenta-se o gráfico-tempo do segundo entrevistado em relação ao nível de 

engajamento da equipe durante as duas fases do Programa de Governança: 

(Anexo: Gráfico 2- Gráfico-tempo do segundo entrevistado) 
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Com base no modelo mental dos dois entrevistados, foi realizado uma modelagem Ágil 
utilizando o software Sysdea, incluindo os fatores que estiveram presentes nos dois 
modelos mentais e que influenciaram o engajamento da equipe. 

Seguindo os conceitos de Warren, o modelo dinâmico apresenta os principais estoques, 
fluxos e variáveis. Através da construção dos diagramas de feedback, é possível 
visualizar o ambiente e apontar os fatores que estão interferindo na ordem da dinâmica 
sistêmica. 

(Anexo: Figura 1 - Modelagem Ágil no software Sysdea) 

O sistema inicia-se com o fluxo de “métodos para melhorias” influenciando o estoque de 
“melhorias implementadas” gerando um fluxo de “melhorias em execução” e este fluxo 
alimenta um estoque de “engajamento” e este pode gerar um fluxo de “melhorias 
interrompidas” o que faz o engajamento da equipe cair. 

Quando se trata de uma modelagem de um sistema real, surgem variáveis externas que 
não podem ser controladas. As mudanças nas instruções normativas publicadas pelo 
Governo Federal, não podem ser previstas. No momento que uma normativa é 
publicada, os gestores públicos precisam revisá-la e adequar os seus processos com 
base nas condutas estabelecidas pela nova instrução, o que foi realizado pela equipe 
durante todo o Programa de Governança para Aquisições e Contratações. 

No modelo sistêmico, quando há publicação de uma nova “instrução normativa” isso 
afeta diretamente as "melhorias em execução" precisando de uma "comunicação com 
o patrocinador" por parte dos membros da equipe para alertá-lo sobre as novas 
condutas, e com isso o "planejamento" do projeto é alterado com base na nova 
normativa, e isso modifica os “métodos de melhorias” e este pode influenciar 
diretamente para o aumento ou diminuição do engajamento da equipe. 

 
Conclusão 

 

O artigo é um estudo de caso de caráter qualitativo e apresenta como problema de 
pesquisa o nível de engajamento dos membros da equipe de projetos do Programa de 
Governança em Aquisições e Contratações da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

O primeiro objetivo específico deste estudo foi elaborar a estrutura de uma modelagem 
sistêmica para analisar a dinâmica de engajamento dos membros da equipe, e essa 
modelagem foi realizada com base no modelo Ágil apresentado por Kim Warren. O 
segundo objetivo específico, era verificar a relação entre os fatores que influenciam no 
engajamento dos membros da equipe e como isso interfere na performance da equipe 
durante o projeto. 

Como foi exposto na "Apresentação e Análise de Dados" o principal fator que afetou o 
engajamento da equipe durante o Programa de Governança, foram as publicações de 
instruções normativas ao longo das duas fases do projeto. Na Modelagem Ágil, essas 
publicações estão codificadas como uma variável externa, pois não pode ser controlada. 
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O gestor público precisa ser criativo e resiliência para lidar com as demandas de um 
ambiente dinâmico. Mensurar os riscos que a publicação de uma nova instrução 
normativa pode trazer durante o planejamento de um projeto, previne os gestores, 
preparando-os para decidir quais tomadas de decisão realizar para não prejudicar a 

performance da equipe, e neste caso, o engajamento dos membros. 

Para tanto, é preciso observar que o engajamento é um fator subjetivo que está ligado 
diretamente com os objetivos de cada indivíduo. Construir uma estrutura dinâmica, 
utilizando uma variável que é intrínseco a cada indivíduo, exige disciplina por parte dos 
pesquisadores. Realizar as análises de cada mapa mental e juntá-las em uma única 
estrutura dinâmica, exige análise dos fatores que mais se repetem em ambas as 
entrevistas, verificando qual a relação entre elas. 

A pesquisa se limitou a um número pequeno de membros devido a complexidade da 
variável estudada, o engajamento. É válido uma análise mais detalhada de cada uma 
das fases do Programa de Governança, abrangendo um número maior de 
colaboradores que estiveram presentes nas duas fases do projeto e investigar o 
surgimento de mais algum fator que tenha influenciado no engajamento dos 

colaboradores e na ordem do sistema. 
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TÍTULO: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EM LAGOA AZUL: um 

processo de aprendizagem coletivo 

Resumo 

A economia solidária surge em face de uma universalização do sistema capitalista como 
maneira de sobrepujar as dificuldades impostas, principalmente, às classes sociais 
menos favorecidas. Sob esse prisma, e tendo como instrumento os Bancos 
Comunitários de Desenvolvimento, a economia solidária promove não apenas o 
desenvolvimento econômico, mas também a integração social e a coletivização dos 
saberes em um processo contínuo de aprendizagem. O projeto de pesquisa relativo a 
esse plano de trabalho tinha como finalidade investigar o BCD enquanto possibilidade 
de finanças solidárias na comunidade de Lagoa Azul, com vistas a cooperar com o 
desenvolvimento da população em uma perspectiva holística, de modo a priorizar o 
aspecto social e o respeito à cultura local. Para isso promovendo e fomentando uma 
rede de produção e consumo na comunidade – contribuindo com o comércio da região 
– e, por conseguinte, gerando emprego e renda. Somado a isso, o BCD colaboraria com 
a organização comunitária no território de Lagoa Azul. Contudo, a finalização e o 
alcance do objetivo final dessa análise investigativa não foram alcançados. 
 
Palavras-chave: Banco Comunitário. Desenvolvimento. Economia Solidária. 

TITLE: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EM LAGOA AZUL: um 

processo de ensino coletivo 

Abstract 

 

Solidarity economics arises in the face of a universalization of the capitalist system as a 
way of overcoming the difficulties imposed mainly on the less favored social classes. In 
this light, and based on the Community Development Banks, the solidarity economy 
promotes not only economic development, but also social integration and the 
collectivization of knowledge in a continuous learning process. The research project 
related to this work plan aimed to investigate the BCD as a possibility of solidarity 
finances in the Lagoa Azul community, with a view to cooperating with the development 
of the population in a holistic perspective, in order to prioritize the social and social 
aspects. respect for the local culture. To this end, it promotes and fosters a network of 
production and consumption in the community - contributing to the region's commerce - 
and thus generating employment and income. In addition, BCD would collaborate with 
the community organization in the territory of Lagoa Azul. However, the finalization and 
achievement of the ultimate goal of this investigative analysis has not been achieved. 
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Introdução 

O presente relatório é referente ao plano de trabalho responsável por analisar o 
processo de aprendizagem ocasionado mediante a tentativa inserção de um Banco 
Comunitário de Desenvolvimento (BCD), elemento da Economia Solidária, em uma 
comunidade localizada na Zona Norte de Natal. Ele vincula-se ao projeto de pesquisa 
que estuda o BCD como uma alternativa de finanças solidárias na comunidade de Lagoa 
Azul, visando cooperar com o desenvolvimento da comunidade em uma perspectiva 
ampla, priorizando o aspecto social e respeitando a cultura local. Isto é, a presença do 
BCD no território previa um desenvolvimento para além do economicista. Assim sendo, 
o plano de trabalho teve como objetivo para concretizar a investigação, em primeiro 
lugar, o levantamento bibliográfico, e sua sistematização, a fim de compreender o 
acúmulo teórico sobre a temática, a partir da qual foram pensadas e estudadas 
estratégias e atividades realizadas visando a construção do banco comunitário. Somado 
a isso, também previsto como objetivo, aconteceu a coleta de dados, no anseio de 
conhecer o território, a população local, entender, minimamente, suas demandas e 
apresentar a proposta da pesquisa. 

A interação com a comunidade de Lagoa Azul se deu a partir de um processo 
investigativo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria 
com a Fundação Fé e Alegria, nos anos 2012 e 2013, durante os quais foi identificado 
a potencialidade local para implantação de um BCD, assim como, a importância e as 
benesses dele, e da Economia Solidária, para a comunidade que, sendo um dos 
maiores territórios periféricos da cidade de Natal, concentra altos índices de emprego 
informal, subemprego e desemprego, elementos inerentes ao modo de produção 
capitalista. Dessa forma, o BCD, por meio da Economia Solidária, tinha como intuito 
instituir e fomentar uma rede de produção e consumo própria da localidade, colaborando 
com a produção e o comércio local, de modo que as mercadorias trocadas na região 
seriam, dentro do possível, produzidas e consumidas nela mesmo. Trazendo, dessa 
forma, possibilidade de emprego e renda e se fazendo uma opção frente às 
precariedades geradas pelo grande capital. 

A economia solidária possui, dentre outras, uma dimensão pedagógica que é, por sua 
vez, associada à educação popular de Paulo Freire, tendo em vista a íntima relação 
existente entre os seus respectivos princípios. Logo, acredita-se que todos os sujeitos 
são possuidores de saberes e, portanto, qualificados para repassar conhecimento. 
Partindo desse princípio, as ações realizadas com a comunidade Lagoa Azul para a 
implantação do BCD no território se configuram enquanto um processo de 
aprendizagem mútuo, ou seja, uma troca recíproca entre a população e a universidade. 
Por isso, priorizamos a presença de representações locais em todas as atividades. 
Somado a isso, o movimento de construção de um BCD, assim como a sua efetivação, 
dispõe aos sujeitos a perspectiva de se enxergarem como atores fundamentais no 
percurso, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do outro e a necessidade 
do coletivo. Esse espaço, portanto, propicia a uma população que, por vezes, esteve 
unicamente no lugar de receptora – seja de aprendizagem ou decisões tomadas por 
terceiros – o reconhecimento da capacidade e possibilidade de participação em espaços 

de deliberação, para além dos limites da comunidade. 

Em suma, o presente trabalho irá aprofundar a experiência sobre a investigação do BCD 
como um caminho viável para lidar com as adversidades postas pelo sistema capitalista 
na comunidade periférica Lagoa Azul, Zona Norte de Natal, compreendendo que nesse 
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processo houveram significativas trocas de saberes, sistematizando e, quando 
necessário, detalhando as ações realizadas com a comunidade a luz de bibliografias e 
autores referentes à temática. Ademais, serão apresentados os empecilhos que 
culminaram na não concretização do objetivo final desta pesquisa. 

 
Metodologia 

 
Adotamos na pesquisa a metodologia de pesquisa-ação que, como o nome sugere, 
combina a investigação e a ação em um mesmo processo compreendendo que para 
analisar um contexto social é necessário se inserir e conviver com ele, reconhecendo 
que o conhecimento está condicionado pelo contexto histórico e pela forma como os 
produtores do conhecimento se inserem na realidade social. Partindo do princípio de 
que os sujeitos são, assim como a sua realidade, produtos históricos, o que condiciona 
o seu modo de enxerga-la. Assim sendo, é pela inserção na realidade histórica que o 
indivíduo pode questionar, interpretar, transformar a realidade na qual está inserido. A 
essa metodologia associamos o método de análise do materialismo histórico-dialético 
considerando e articulando as dimensões universais e singulares do objeto estudado. 

Para apropriação da temática que nos propomos a investigar realizamos pesquisa 
bibliográfica e documental e a discussão em grupos de estudos. Já enquanto forma de 
conhecer a comunidade de Lagoa Azul nosso principal instrumento foram os formulários 
de produção, aplicados nas residências, os de consumo que seriam aplicados nos 
empreendimentos. Os formulários, cada um de acordo com suas particularidades, eram 
compostos por perguntas abertas e fechadas acerca das condições socioeconômicas, 
situação de domicílio e característica de consumo – no formulário de consumo – ou 
informações sobre a produção – no formulário referente a produção. Além de servir para 
o nosso conhecimento sobre a região, os formulários serviriam ao banco comunitário 
para a organização de sua atuação. Somado a isso, foram realizadas reuniões em 
equipe e em conjunto com a comunidade e oficinas de formação. 

 
Resultados e Discussões 

 

A primeira Conferência Nacional de Economia Solidária, em 2006, caracterizou esse 
modelo de economia como uma alternativa ao modo de produção e sociabilidade 
capitalista. É sabido, e profundamente, notório, que o sistema em curso, não atende de 
forma igualitária às necessidades dos sujeitos. Pelo contrário, sua base estrutural 
configura-se na desigualdade latente e na exploração da massa trabalhadora. Dessa 
forma, como uma garantia de sua manutenção, o modelo econômico do grande capital 
não abraça toda a força de trabalho disponível no mercado. Contrariamente, ao tempo 
em que amadurece e desenvolve suas forças produtivas, diminui as possibilidades de 
acesso dessa mão de obra sobrante ao mercado de trabalho e expulsa muitas das que 
nele estavam, assim, gerando um quadro de desemprego. Esse que, no Brasil, foi 
fomentado com força significativa a partir dos anos 1990, com o crescimento do modelo 
capitalista neoliberal e suas configurações produtivas. Diante disso, devido ao 
desemprego, aumentam-se os índices de empregos informais e em condições 
precárias, por vezes, desumanas. Essa precariedade, contudo, extrapola o âmbito do 
trabalho e se faz presente na vida da classe trabalhadora, levando-a a conviver 
diariamente com necessidades objetivas básicas. 
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Nesse sentido, a economia solidária sendo, de acordo com Oliveira (2017), uma forma 
de organização econômica baseada na comunhão dos meios de produção, na 
associação do trabalho, e na cooperação entre seus membros, se coloca enquanto uma 
possibilidade de lidar com as debilidades do capitalismo, favorável à parcela da classe 
trabalhadora que sustenta o sistema pelas margens. Levando em consideração que, 
desde o seu surgimento, tem por finalidade principal a geração de emprego e renda 
àqueles que não os possuem, consequentemente, proporcionando-os condições de 
sustento e manutenção da vida por vias de um trabalho humanizado e não alienante – 

diferente do modo de produção capitalista. 

Como um dos principais instrumentos dessa organização econômica, têm-se os Bancos 
Comunitários de Desenvolvimento (BCD), que são, segundo o conceito formulado no 
segundo encontro da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, “serviços financeiros 
solidários, em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de 
trabalho e renda na perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base 
os princípios da economia solidária. [...].” (BRASIL, 2007). Cujo objetivo é promover o 
desenvolvimento local mediante a criação e promoção de uma rede de produção e 
consumo – ou seja, favorecer à população a produzir aquilo que ela possui 
potencialidade, seja mercadorias ou serviços, e estimular aos demais que usufruam do 
que ali é ofertado, de modo que faça girar a roda da economia na comunidade. Isso, de 
forma sustentável, respeitando a cultura do território e, sobretudo, contribuindo para o 
crescimento social da comunidade, como fundamentam os princípios da economia 
solidária. 

A comunidade de Lagoa Azul, na zona norte de Natal/RN foi identificada como uma 
comunidade em potencial e, ao mesmo tempo, com necessidade de receber um BCD 
em seu território. Considerando que é caracterizada como um dos maiores territórios 
periféricos da capital do Rio Grande Norte e, em virtude disso, expressa inúmeras 
expressões da questão social, sobretudo, o desemprego, o subemprego e, em grande 
número, os empregos informais, somados a débeis condições de moradia, falta de 
saneamento, dificuldade no acesso a serviços públicos e violências. Essa identificação 
aconteceu através de uma análise investigativa realizada pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte em parceria com a Fundação Fé e Alegria, organização filantrópica 
da ordem religiosa dos Jesuítas, localizada na região, que possuía como objetivo o 
estudo da desigualdade social e das políticas sociais em bairros de periferia, isto é, a 
comunidade de Lagoa Azul foi, nesse contexto, um objeto de estudo. No entanto, 
reconhecendo o compromisso da academia para com a sociedade e percebendo a 
negligência do Estado no que diz respeito ao acesso a emprego e serviços capazes de 
desenvolver social e economicamente a localidade, a pesquisa referente a esse plano 
de trabalho, comprometeu-se em dar uma resposta da universidade à população. Uma 
devolução consequente do que foi colhido na pesquisa anterior e pensado como 
alternativa para o crescimento local. 

Diante disso, a criação de um Banco Comunitário de Desenvolvimento em Lagoa Azul, 
como ocorre em outras localidades, teria o intuito de aumentar a renda e a qualidade de 
vida das pessoas envolvidas, fortalecer o processo organizativo local e apoiar a luta 
pelos direitos humanos. Para isso, construiria a rede de produção e consumo, conforme 
já foi caracterizada anteriormente, disponibilizaria crédito aos comércios locais e aos 
consumidores com moeda social – moeda equivalente ao real circulante apenas no 
território – prestaria auxílio aos empreendimentos, dentre outras demandadas da 
população percebidas durante o processo. O BCD, como o nome sugere, é de 
propriedade da comunidade, assim sendo, por ela, também, gerido, contudo, teria como 
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entidade gestora a Fundação Fé e Alegria. Dito de outra forma, a sede do BCD 
funcionaria no espaço físico da organização, que continuou como parceira da 
universidade também nessa pesquisa. 

Para a efetivação da análise do BCD enquanto uma alternativa à promoção de emprego 
e renda para a comunidade de Lagoa Azul, no momento inicial da pesquisa, foram 
selecionadas e estudadas bibliografias acerca da Economia Solidária e do BCD. 
Somado a isso, a equipe, junto com representantes da comunidade beneficiada, 
participou de algumas oficinas de formação sobre a temática. Partindo desse suporte 
teórico e com base em outras experiências exitosas de bancos comunitários, foram 
formuladas as ações que seriam desenvolvidas no território. Iniciamos as atividades 
com uma reunião na UFRN, no início do segundo semestre de 2018, contando com a 
equipe de pesquisa da universidade, a diretora da Fundação Fé e Alegria e 
representantes da comunidade Lagoa Azul, reconhecendo que a participação da 
comunidade no processo de construção do BCD é fundamental para que ele possua a 
identidade local e a população o reconheça como seu. Nessa reunião foram 
apresentados os formulários de consumo e produção, os principais instrumentos de 
investigação para o conhecimento da comunidade – sua infraestrutura, perfil 
socioeconômico e condições de domicílios, bem como, os empreendimentos existentes 
no território, suas naturezas e se a população local consome e faz uso de serviços na 
própria comunidade. Dessa forma, além da apresentação, foram observadas e 

efetuadas as necessárias adaptações à realidade local. 

Em seguida, aconteceu mais uma reunião, no mês de agosto de 2018, dessa vez na 
comunidade de Lagoa Azul, na sede da Fundação Fé e Alegria, possibilitando uma 
maior participação da população local, tendo em vista a socialização dos formulários 
adaptados e uma breve contextualização sobre economia solidária, BCD e em que o 
conjunto poderia transformar e favorecer a realidade da região. Após essa socialização, 
aplicamos, nos arredores da fundação alguns formulários, ainda não oficiais, com a 
finalidade de assimilar a percepção da comunidade para com o instrumento e as 
perguntas contidas neles. No retorno à fundação foram compartilhadas as experiências 
da aplicação e discutidas outras possíveis mudanças, assim como, as primeiras 
identificações no que concerne às produções e aos consumos na comunidade. 
Aplicações como essa – para, a partir da perspectiva da comunidade, reorganizar os 
formulários – aconteceram mais três vezes, sempre tendo como parceira a entidade 
filantrópica Fé e Alegria e membros da comunidade que se disponibilizaram para nos 
acompanhar nas aplicações. Contudo, ainda que não oficiais, essas aplicações já foram 
de suma importância para a pesquisa no que diz respeito ao conhecimento da economia 
local e às suas possibilidades de desenvolvimento. Foi percebido, por exemplo, que 
alguns moradores de Lagoa Azul produzem seus detergentes e sabão em barras. 
Ademais, um número significativo da população realiza suas compras mensais fora da 
comunidade. Essas informações, por sua vez, apresentam ao BCD suas oportunidades 

de atuação e organização no território. 

Em setembro desse mesmo ano, participamos acompanhadas de uma representação 
local, do Encontro Global de Bancos Solidários de Desenvolvimento, que aconteceu em 
Fortaleza- CE. Na oportunidade apreendemos, mediante palestras, mesas redondas e 
oficinas, a respeito da economia solidária, bancos comunitários e tecnologias sociais. 
Além disso, visitamos o Banco Palmas, primeiro banco comunitário do Brasil, localizado 
no conjunto Palmeiras em Fortaleza. O encontro nos possibilitou, além do conhecimento 
adquirido, a interação com outros agentes da economia solidária e com diretores de 
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bancos já consolidados que, assim como a visita ao Banco Palmas, nos serviu de 
estímulo para a continuação do projeto. 

No mês de outubro aconteceu na Fundação Fé e Alegria a FEART, uma feira de 
exposições para a comunidade que dispõe, entre outras coisas, de oficinas e 
minicursos. Nesse ensejo, desenvolvemos a oficina Banco Comunitário de 
Desenvolvimento e Economia Solidária, reunindo cerca de onze participantes, em sua 
maioria mulheres integrantes do grupo de mulheres da comunidade, as quais 
desenvolvem trabalhos com artesanato. Na oficina explicamos o que era um Banco 
Comunitário de Desenvolvimento e o que era a Economia Solidária; como eles estão 
intrinsecamente associados; como um BCD é gerido; como funciona a rede de consumo 
e produção intermediada pelo BCD; e quais os benefícios para a comunidade. Essa 
ocasião foi de grande importância para a disseminação da temática, haja vista que a 
maioria dos participantes não esteve presente em outros momentos de interação entre 
a universidade e a população, além disso, no que se refere ao grupo de artesanato o 
BCD se colocaria enquanto um aliado ao fomento e desenvolvimento da produção e das 
vendas, assim sendo, a participação das suas integrantes na oficina foi uma 
conveniência para o conhecimento do grupo enquanto possibilidade de atuação do 
banco comunitário. 

Após a reorganização dos formulários, mediante as aplicações “testes”, no mês de 
dezembro de 2018, realizamos a primeira aplicação oficial em Lagoa Azul durante um 
dia inteiro. Usamos como critério de prioridade para as primeiras aplicações os 
domicílios atendidos pela Fundação Fé e Alegria, apenas por questão de organização. 
Todavia, os questionários não chegaram a ser analisados ainda nesse mesmo ano em 
decorrência da proximidade do fim das atividades letivas. Em janeiro de 2019 a equipe 
de pesquisa participou do planejamento da Fundação Fé e Alegria referente ao ano que 
iniciava, a fim de incluir no planejamento da organização as atividades de sensibilização 
da comunidade com relação ao BCD e as aplicações dos formulários. Contudo, nos foi 
repassada a informação que, em razão da mudança na coordenação geral da ordem 
dos jesuítas, a fundação não foi autorizada a sediar no seu espaço o banco comunitário, 
assim como, os seus funcionários não poderiam mais colaborar com o projeto de 
pesquisa. Mais tarde, houve uma reunião oficial da equipe responsável pelo projeto de 
investigação com a diretoria da fundação Fé e Alegria e foi confirmada a inviabilidade 
da organização receber o BCD. Por precisar necessariamente de uma entidade gestora 
com unidade física e de reconhecimento na região de implantação do BCD, a quebra da 
parceria com a entidade culminou na impossibilidade de darmos continuidade com a 
pesquisa referente a esse plano de trabalho. 

 
Conclusão 

 
Seguindo os princípios e as metodologias sociais previstas pela economia solidária, a 
construção e efetivação do Banco Comunitário de Desenvolvimento em Lagoa Azul 
seria um marco para a reorganização econômica local, e o seu desenvolvimento social, 
a partir da geração de emprego e renda, e fomentando a produção, o comércio e o 
consumo na localidade. Contribuindo com a queda nos índices de desempregos e, por 
conseguinte, diminuindo os empregos informais e suas derivações. 

Além disso, o BCD tinha, ainda como intenção, a contribuição com o crescimento 
sociopolítico da comunidade, fazendo-a se entender enquanto uma associação de 
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sujeitos de direitos que, assim sendo, necessita estar organizada e se fazer presente 
nos espaços de deliberações, cobrando de forma efetiva os serviços e a infraestrutura 
dos quais carece. Para isso, a economia solidária tem em si a capacidade, a partir do 
espaço e da voz disponibilizada aos seus integrantes, de fazer o indivíduo se enxergar 
como um ator importante na construção do BCD e no crescimento da sua comunidade, 
somado, a percepção do coletivo como igualmente fundamental nesse caminho. Dessa 
forma, desperta a ciência desses sujeitos para as suas competências de estarem em 
espaços de decisões também fora da sua região. 

A inviabilidade na concretização da pesquisa e a implementação do BCD em Lagoa 
Azul, sem dúvidas, ocasiona um ônus a comunidade rompendo com a possibilidade 
desse desenvolvimento econômico e social e dificultando a organização política 
comunitária. Apesar disso, julgamos satisfatório o transcurso da pesquisa até onde foi 
possível e acreditamos ter provocado, pelo menos àqueles com os quais tivemos mais 
contato, o pensamento crítico acerca do sistema capitalista, fazendo-os compreender a 
economia solidária como uma alternativa a ele, como propõem seus princípios, além de 
possibilitar uma perspectiva diferente do que é o desenvolvimento e o trabalho. 
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TÍTULO: Egresso de pesquisa: análise do curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Aborda o tema iniciação científica na percepção do egresso que participou de projetos 
de pesquisa do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Objetiva-se de modo geral: analisar a contribuição da pesquisa na atuação 
profissional dos egressos de projetos de iniciação científica do curso de Biblioteconomia 
da UFRN, no período de 2008 a 2016. Utiliza-se como o método de abordagem indutivo 
e como procedimento o estudo de caso, como uma pesquisa qualiquante, sendo 
classificada ainda como um estudo exploratório e descritivo, e como estratégia, a 
pesquisa bibliográfica. Aponta como público alvo do estudo os egressos de pesquisa do 
curso de Biblioteconomia formados de 2008 a 2016, sendo a amostra não probabilística 
por conveniência. Utiliza-se como técnica de coleta de dados questionário online 
elaborado no google docs contendo 20 questões, efetuando o envio de 17 de março a 
17 de abril de 2019 para 22 participantes. Para tabulação e tratamento dos dados usa 
o programa Microsoft Excel, já para as questões abertas, se analisou as respostas por 
meio das leituras e atribuição de termos chave. Resulta que a contribuição da pesquisa 
na atuação profissional dos egressos de projetos de iniciação científica está nos 
benefícios da participação do projeto de pesquisa na atuação e vida profissional sendo 
considerados: o currículo; desenvolvimento profissional e pesquisa. Conclui-se que é 
importante que a temática dos egressos seja abordada em futuras pesquisas. 
 
Palavras-chave: Egresso de pesquisa. Iniciação científica. Curso de Biblioteconomia. 

TITLE: RESEARCH EGRESS: Analysis of the Librarianship course at the Federal 

Universityof Rio Grande of Norte 

Abstract 

The subject scientific initiation in the perception of the egress of research studies of 
course of Library Science of the Federal University of Rio Grande do Norte.The general 
objective is: To analyze the contribution of research in the professional performance of 
graduates of projects of scientific initiation of the UFRN Library course, from 2008 to 
2016.It is used as the method of inductive approach and as the case study procedure, 
characterized as a qualifying research, bibliographic research, and is classified as an 
exploratory and descriptive study. It points out as target audience of the study the 
graduates of the library course graduated from 2008 to 2016, being the non-probabilistic 
sample for convenience. It is used as data collection technique an online questionnaire 
elaborated in google docs containing 20 questions, sending it on March 17 to April 17, 
2019 to 22 participants. For tabulation and treatment of data uses the Microsoft Excel 
program, while for open questions, the answers were analyzed by reading and assigning 
key terms. It follows that the contribution of research in the professional performance of 
graduates of undergraduate projects is in the benefits of the participation of the research 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 83 

 

project in performance and professional life being considered: the Curriculum; 
Professional development and research. It is concluded that it is important that the 
subject of the graduates be addressed in future research. 
 

Keywords: Research scholarship. Scientific initiation. Librarianship Course. 

Introdução 

A universidade tem um papel importante para a construção da formação de um 
indivíduo, isso em qualquer área do conhecimento. Ela, com os seus três pilares de 
ensino, pesquisa e extensão, vêm colaborando com a formação dos universitários e com 
sua futura atuação profissional. Desse modo, é importante conhecer o período posterior 
à formação acadêmica, e saber como está a atuação dos egressos da instituição no 

mercado de trabalho. 

Inicialmente, é relevante definir a palavra egresso. Segundo Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, é “que não mais pertence a um grupo” (HOUAISS, 2009, p. 724). 
Coelho (2008, p.110) define o egresso referente a uma organização educativa como: 
“Aquele que saiu de uma determinada instituição de ensino após a conclusão dos 
estudos amparado pela certificação ou diploma legal. Egresso não é, portanto, aquele 
que abandonou a instituição ou dela foi expulso”. Então, pode-se dizer que “egresso de 
pesquisa” é aquele que já participou na atuação de um projeto de pesquisa. Exemplo: 
Bolsistas de Iniciação científica (IC), mestrandos, doutorandos, assistentes 
administrativos. E “egresso de iniciação científica” é o individuo que já participou de um 
projeto de iniciação científica. 

Essa pesquisa teve como foco apenas os egressos do curso de Biblioteconomia que 
atuaram como bolsistas nas atividades de iniciação científica da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Assim, buscou responder à questão: Qual a 
contribuição dos projetos de iniciação científica na atuação profissional dos egressos de 
iniciação científica do curso de Biblioteconomia da UFRN, no período de 2008 a 2016? 

Como hipótese se tem que: participar de projetos de pesquisa contribuiu positivamente 
para o amadurecimento e melhor atuação profissional do egresso do curso de 
Biblioteconomia da UFRN no mercado de trabalho. 

Assim, o Objetivo Geral é analisar a contribuição da pesquisa na atuação profissional 
dos egressos de projetos de iniciação científica do curso de Biblioteconomia da UFRN, 
no período de 2008 a 2016. Como específicos: apontar a quantidade de egressos que 
já participaram de projetos de pesquisa já realizados no curso de Biblioteconomia; 
apresentar o perfil e as áreas de atuação dos egressos de pesquisa; identificar quais 
foram os benefícios da participação no projeto de pesquisa enquanto aluno e na vida 
profissional. 

Pode-se citar que a UFRN em 2018 de acordo com o que consta no Relatório de Gestão 
2018, nos indicadores da pesquisa na UFRN ao final de 2018, contou com 1.741 
projetos de pesquisa, e 1.214 bolsistas de iniciação científica. (PROPESQ apud 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2019). Entende-se assim, 
que é preciso conhecer e realizar pesquisas voltadas para esse público. 
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Desse modo, essa pesquisa se justifica cientificamente, pois expõe um panorama 
quanto às contribuições da participação dos egressos de pesquisa do curso de 
Biblioteconomia em relação à atuação profissional. Além disso, expõe uma temática 
pouco abordada e discutida no meio acadêmico. 

Esse estudo contribui como forma de feedback para a UFRN, Pró-Reitoria de Pesquisa 
– Propesq, para o Departamento de Ciência da Informação – DECIN, e para o curso de 
Biblioteconomia. E ainda busca incentivar e alertar, por meio dos resultados, a 
importância do aluno de graduação em participar de projetos de pesquisa, seja como 

bolsista remunerado ou voluntário. 

Quanto à importância social, percebe-se que os resultados desse estudo traz para a 
sociedade um feedback da participação dos bibliotecários egressos de pesquisa da 
UFRN. Assim, atendendo ao objetivo 3 da universidade, do Art 4odo seu estatuto cita 
“contribuir para o progresso, nos diversos ramos do conhecimento, por meio do ensino, 
da pesquisa e da extensão” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2002, p. 8). 

No âmbito pessoal, contribui para a construção acadêmica enquanto aluno, e como 

bolsista de iniciação científica. 

 
Metodologia 

 
Para se realizar uma pesquisa, seja ela, com suas peculiaridades e características, 
sendo um estudo teórico, de campo, com pessoas é necessário seguir um método. 
 
Dessa forma, o método de abordagem utilizado na pesquisa foi o método indutivo, que 
“é um método responsável pela generalização, isto é, partimos de algo particular para 
uma questão mais ampla, mais geral” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 28). Desse 
modo, o estudo parte de algo mais particular que são os egressos que participaram dos 
projetos de pesquisa, para algo geral que são os estudantes de Biblioteconomia da 
UFRN. Sendo assim, com esse método foi possível ter uma visão acerca dos egressos 
de iniciação científica do curso de Biblioteconomia.  
 
É considerado um estudo de caso, pois “investiga um fenômeno contemporâneo dentro 
de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). Isso tendo em vista que o 
trabalho aborda a contribuição da pesquisa dos bibliotecários que foram bolsistas de 
iniciação científica no curso de Biblioteconomia da UFRN, tendo em vista que cita 
variáveis, descreve as características e resultados desse público. 
 
As técnicas de pesquisas que foram aplicadas são pesquisa qualitativa e quantitativa, 
uma vez que o estudo levanta os dados realizando a análise deles, bem como usou a 
pesquisa bibliográfica efetuando o levantamento da bibliografia da temática. O estudo é 
classificado como exploratório e descritivo visto que buscou-se informações a respeito 
dos bibliotecários egressos que participaram de projetos de pesquisa.  
 
No que diz respeito à amostra é não probabilística por conveniência, que segundo 
Guimarães (2008, p. 15) “amostragem não-probabilística é obtida quando o acesso a 
informações não é tão simples ou os recursos forem limitados, assim o pesquisador faz 
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uso de dados que estão mais a seu alcance, é a chamada amostragem por 
conveniência”. O universo do estudo foi formado pelos egressos de pesquisa do curso 
de Biblioteconomia da UFRN, formados de 2008 a 2016 que participaram de projeto de 
pesquisa. A escolha desse período se deu da seguinte forma, ao realizar a busca no 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, no menu principal da 
página, clicou-se na opção “pesquisa”, depois em “Iniciação científica” “conheça nossos 
bolsistas de iniciação científica”, direcionando assim, para a página de “Consulta de 
Bolsistas de Iniciação Científica” e “Critérios de Busca dos Bolsistas” e marcou-se a 
opção curso e escolheu-se BIBLIOTECONOMIA/CCSA - NATAL - BACHARELADO. 
Como mostra a Figura 1. 
 
  
Essa busca correu no dia 18 de janeiro de 2019 no SIGAA com o objetivo de levantar a 
quantidade de bolsista de pesquisa presente no sistema. Identificando um total de 101 
bolsistas, sendo que esse número se deu devido o sistema recuperar todos os nomes 
fazendo a contabilização de tudo, ou seja, as seguintes situações: bolsista que 
participou mais de ano em projetos; que começou como voluntário e depois passou a 
ser remunerado; e participou de mais de um plano, na Tabela 1, são expostos os valores 
referentes aos anos e cada cota. 

Desse total de 101 bolsistas, efetuou-se a contabilização apenas por bolsista, 
totalizando 51 bolsistas de iniciação científica no período de 2008 a 2019. Desse modo, 
recuperou-se pelo SIGAA os dados dos bolsistas de pesquisa do período de 2008 ao 
período de vigência de 2016 dos bolsistas de pesquisa, obtendo-se um total de 32 
bolsistas, essa data final se justifica para que haja uma média de dois anos de 
experiência na atuação no mercado de trabalho desses egressos. 
 
Finalizada essa etapa, elaborou-se um documento solicitando a coordenação os e-mails 
dos alunos que concluíram o curso no período de 2008 à 2016. Com esses dados 
fornecidos pela coordenação, realizou-se o cruzamento de dados contidos no SIGAA e 
a lista dos alunos que tinha concluído o curso no período da pesquisa, ficando assim a 
amostra de 32 bolsistas que participaram de projetos de pesquisa com vigência no ano 
até 2016, desses 7 não tinha concluído o curso ainda, 3 não constavam na lista fornecida 
pela coordenação do curso de alunos que tinha concluído, ficando apenas com 22 
discentes de pesquisa que tinham concluído o curso até 2016 e considerados egressos. 
 
Com isso, elaborou-se um questionário online pelo google docs contendo 20 questões, 
sendo 14 objetivas e 6 descritivas. Para ter confiabilidade do instrumento foi necessário 
realizar o pré-teste que ocorreu no período de 11 à 16 de março de 2019, com 2 
egressos de pesquisa. Depois disso, efetuou-se os ajustes ao questionário para assim 
enviar aos participantes no dia 17 de março de 2019. 
 
            Dessa forma, o envio do questionário aos pesquisadores ocorreu no período de 
17 de março a 17 de abril, esse tempo se deu devido ao fato de ter um baixo índice de 
retorno de respostas, como pode ver visto no Quadro 1. 
 
Com isso, dos 22 questionários que foram enviados houve um retorno de 40,91% (41%) 
que de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 201) “Em média, os questionários 
expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução”, ultrapassando assim, essa 
média. Umas das hipóteses de não ter tido um retorno maior, se dá: a) os e-mails dos 
pesquisados terem mudado; b) o questionário ter ido para a lixeira ou/e spam, 
dificultando o acesso do mesmo; c) ou não ter respondido na hora que teve acesso ao 
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instrumento de coleta de dados, esquecendo assim de respondê-lo; d) ou simplesmente 
não quis participar da pesquisa. 
 
            Para tabulação e tratamento dos dados foi usado o programa da Microsoft o 
Microsoft Excel  do pacote Office. Para as questões abertas, foi feita a análise das 
respostas que se deu por meio das leituras e atribuição de termos chave, fazendo a 
contabilização dos mais recorrentes para assim gerar os gráficos, contudo tiveram 
algumas das respostas abertas que foram citadas e intituladas como Egresso 2, Egresso 

3, Egresso 6, Egresso 7 e Egresso 8. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados da pesquisa serão expostos inicialmente, pelo perfil dos egressos de 
iniciação científica (IC), a percepção deles sobre a participação nos projetos de IC e a 
educação continuada. 

Sobre a quantidade de egressos que já participaram de projetos de pesquisa já 
realizados no curso de Biblioteconomia no período de 2008 a 2016, identificou-se um 
total de 22 bolsistas. Quanto o perfil, 89% são do sexo feminino e 11% masculino. Já à 
faixa etária está entre 26 a 30 anos com 45%, 31 a 35 anos com 44%, 11% de 36 – 40 
anos, já as opções de 20 – 25, 41 – 45, 46 – 50 e Mais de 51 anos, não obteve 
porcentagem. Nota-se assim, que o egresso de IC é considerado adulto. 

Perguntou-se aos egressos se atuavam na área de formação do curso, 89% 
responderam sim e 11% não. Percebe-se assim, que eles estão sendo absolvidos pelo 
mercado de trabalho e que atuam na área de formação. Os que trabalhavam, a maior 
parte deles desenvolve trabalho como bibliotecário (a) na área de gestão. As repostas 
foram as seguintes: Gestão de biblioteca setorial da UFRN; Coordenação de Bibliotecas; 
Gestão de uma biblioteca escolar; Bibliotecário; Biblioteca escolar / Prestação de 
serviços de normalização; Professor do ensino superior; Atendimento e Recepção e por 
fim Bolsista. Sobre a faixa salarial, 67% dos egressos recebem mais de 5 salários 
mínimos, 33% ganham 2 salários mínimos e as opções: 3 salários mínimos e 4 salários 
mínimos, não obtiveram resposta. Constata-se que maioria dos bibliotecários (as) está 
com a remuneração de acordo com a formação. 

Sobre à percepção dos bibliotecários egressos que participaram de IC, perguntou-se 
qual era a quantidade de projetos de pesquisa tinham participado, 56% participaram de 
1 projeto, e com 22% ambas as respostas 2 e 3 projetos. Percebe-se que a maioria 
participou de 1 projeto de pesquisa. Sobre o tempo de atuação como bolsista de IC, 
45% atuaram 1 ano, 44% 3 anos ou mais, 11% semestre, contudo a opção 2 anos não 
teve nenhuma resposta, constatando que o tempo de atuação é de um ano. 

Perguntou-se ainda, qual era o tipo de bolsa do projeto, 46% dos egressos de pesquisa 
responderam bolsa PIBIC UFRN, 27% eram voluntários, 27% Bolsistas CNPq. Teve 
ainda a opção Outro tipo de bolsa, buscando saber se o egresso tinha outro tipo de 
bolsa, mas opção não obteve resultado. 

Percebe-se que a maioria dos egressos de IC teve bolsa remunerada PIBIC UFRN, 
sendo de certa maneira uma contribuição financeira para sua formação, mas que 
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independentemente do tipo de bolsa, seja voluntária ou remunerada trará algum tipo de 
contribuição para o aluno. 

Em relação à temática trabalhada no projeto, foi uma pergunta aberta que obteve como 
resultado que a maioria dos projetos abordava os estudos métricos. 

Questionou-se sobre quais foram os benefícios da participação do projeto de pesquisa 
enquanto aluno, foi uma pergunta aberta que foi realizada a leitura das respostas e 
elencando termos chave, resultando assim: 22% responderam aspectos relacionados à 
pesquisa científica, 15% melhoria nos estudos, sendo que outros benefícios foram 
citados todos com 7%: Atuação na área; Autonomia intelectual do aluno; Conhecimento; 
Conhecimento de temas em sala de aula; Conteúdo das disciplinas; Desempenho 
acadêmico; Experiência acadêmica; Oportunidade de trabalho e Stress. Um fato curioso 
é que foi ser considerado como benefício o Stress. Como pode ser visto no Gráfico 1. 

Nota-se assim, que a maior parte dos egressos teve como benefícios, enquanto aluno, 
aspectos voltados para pesquisa científica e melhoria nos estudos. Isso pode ser 
comprovado na resposta do Egresso 6: “Desenvolvimento das habilidades em pesquisa 
científica; ampliação da perspectiva referente às possibilidades de atuação na área de 
Biblioteconomia; sem mais, desenvolvimento pessoal e profissional”. Já na resposta do 
Egresso 2, cita: “Experiência acadêmica, construção e desenvolvimento de uma 
pesquisa (como construir fundamentação teórica, metodologia, instrumentos de coletas, 
etc)”. 

Com relação aos benefícios da participação do projeto de pesquisa enquanto aluno, 
tendo os aspectos voltados aos estudos o Egresso 8, expõe: “Me ajudou a ter disciplina 
nos estudos; aumentou o meu desempenho acadêmico; melhorou o meu desempenho 
e amadurecimento do pensamento crítico; socialização e networking”. 

Compreende-se que um dos principais benefícios da participação em projetos de 
pesquisa enquanto aluno é aprender a realizar pesquisa, ou seja, tudo que gira em torno 
da construção, elaboração de uma pesquisa. Além disso, percebe-se também que a 
participação em pesquisa ajuda em relação à melhoria nos estudos. Com isso, pode-se 

compartilhar do pensamento de Pinho (2017, p. 667) quando afirma: 

A principal contribuição da IC está na sensibilização do aluno para a pesquisa, 
favorecendo o desenvolvimento da capacidade de argumentação, abstração, 
levantamento de problemas, e raciocínio crítico; propiciando, ao aluno e futuro 

profissional, uma postura crítica diante do conhecimento transmitido na universidade. 

Nota-se assim, de acordo com a literatura, que existem benefícios da participação em 
projetos de pesquisa enquanto aluno. “A iniciação científica (IC) é tida como importante 
oportunidade para estudantes desenvolverem suas habilidades acadêmicas e 
interpessoais, bem como encontrarem direcionamento e apoio profissional”. (PINTO; 
FERNANDES; SILVA, 2016, p. 302). 

Além disso, perguntou-se quais foram os benefícios de ter participado como bolsista de 
iniciação científica para atuação e vida profissional, sendo que essa pergunta foi aberta. 
Com isso, os benefícios que obtiveram maior porcentagem com 10% foram: Currículo; 
Desenvolvimento profissional e pesquisa. Ainda teve aqueles com apenas 6% são eles: 
Aprendizado de conceitos; Associação da atuação com a pesquisa; Capacidade de 
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gerar conhecimento; Desenvolvimento pessoal; Escolha para a vida acadêmica; 
Informação; Preparação para o mestrado; Senso crítico; Senso metodológico. Além 
disso, para 10% dos que responderam não teve nenhum beneficio e 6% não 
responderam, como pode observar no Gráfico 2. 

Compreende-se a importância dos benefícios de ter participado como bolsista de 
iniciação científica para atuação e vida profissional, dessa forma pode-se mencionar o 
Egresso 3: “Ter me preparado para o futuro mestrado e escolha para a vida acadêmica”. 
Entende-se assim, que o fato de ter passado pela experiência de ser bolsista de IC fez 

com que decidisse qual carreira seguir dentro do campo de formação e atuação. 

Percebe-se que a participação em bolsas de pesquisa contribuiu para associar teoria e 
prática. Além disso, a pesquisa e atuação profissional estão de certa maneira 
indissociáveis, trazendo assim, benefícios para o exercício da profissão. Compreende-
se com isso, que um dos objetivos é contemplado do PIBIC quando cita: “contribuir para 
a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade 
profissional” (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO, 2006) 

A produção científica torna-se um importante aspecto para a formação e construção de 
um discente e futuro profissional, fazendo com que ele gere um resultado concreto de 
uma pesquisa. Dessa forma no que se refere produção científica, perguntou-se qual o 
tipo de produção científica foi originária do projeto de pesquisa, resultando em: 31% 
ambas as opções: “Artigo em revista” e “Artigo em anais de eventos”, 15% foi obtido 
tanto Resumo e Pôster, sendo que a opção Resumo expandido não obteve resposta. 
Ainda teve a opção “Outro” com 8%, que ao marcar essa opção os pesquisados 
poderiam descrever qual publicação. Sendo que o Egresso 7 respondeu: “Não cheguei 
a produzir nada, visto que o tempo de participação na bolsa”. Nota-se que o (a) graduado 
(a) teve pouco período de experiência da IC, fazendo que não produzisse. 

Constata-se que os tipos de produções científicas mais elaboradas são artigos de 
revistas e de anais de eventos, mas que não se pode deixar de citar outras produções 
elaboradas pelos egressos de IC, como o resumo e pôster. Sobre isso, Lopes e Sousa 
Júnior (2018, p. 144) mencionam que a iniciação científica proporciona para o discente 
a oportunidade de “publicar artigos em periódicos e revistas, apresentar pôsteres e 
trabalhos em semanas de divulgação científica, além de adquirir a importante 

experiência de ter seu desempenho avaliado por outros profissionais da área”. 

Sobre os eventos científicos, foi perguntado se os egressos tinham participado na época 
da graduação, a partir de uma categorização desde local até internacional. Como 
resultado, 46% participaram de eventos Locais, 27% ambas as opções Regional e 

Nacional e a opção Internacional não obteve resultado. 

Nota-se assim, que os pesquisados participaram de eventos científicos locais durante a 
graduação em sua maioria, contudo, ainda tiveram aqueles que participaram de eventos 
nacionais e regionais. Com isso, entende-se o quanto os eventos científicos contribuem 
de certa forma na formação de um futuro profissional, ainda não se pode deixar de 
mencionar os eventos locais que são promovidos pela UFRN, mais especificamente 
pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), como o Seminário de Pesquisa do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e o Departamento de Ciência da Informação com 
o Colóquio de Pesquisa em Ciência da Informação. Ainda tem o Congresso de Iniciação 
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Científica e Tecnológica (CICT) promovido pela Propesq e a Semana de Ciência, 
Tecnologia e Cultura (CIENTEC) realizada pela UFRN. 

A educação continuada é essencial para o profissional que já passou pela graduação e 
que deseja qualificar-se, ou seja, dar continuidade a um nível superior a sua formação. 
No caso, para aqueles que possuem o certificado de graduação, e almejam o título em 
uma pós-graduação, seja especialização, mestrado acadêmico e/ou profissional, 
doutorado ou pós-doutorado. Dessa forma, perguntou-se aos graduados se eles 
possuíam alguma pós-graduação. Como resultados, 56% disseram que sim e 44% não. 
Observa-se que a maioria dos participantes da pesquisa se qualificou por meio de 
alguma pós-graduação, não permanecendo apenas com a graduação. Dos que 
possuíam, perguntou-se qual era o nível da pós-graduação, 60% tem Mestrado 
acadêmico, 40% Especialização e as opções Mestrado profissional e Doutorado não 

obteve resposta. 

Além disso, perguntou-se qual era área da pós-graduação, essa pergunta foi uma 
questão aberta que realizou a classificação dos termos de acordo com as respostas. 
Assim, obteve-se o seguinte resultado: 60% possuem o mestrado acadêmico em 
Ciência da Informação, e as opções Especialização em Literatura e Ensino, e 
Especialização em biblioteca escolar e Literatura infantil e juvenil ambas obtiveram 20%. 

Identifica-se assim que as pós-graduações realizadas pelos egressos de IC são em sua 
maioria na área de formação acadêmica, isso tanto nas especializações como no 

mestrado. 

Dos 44% que responderam que não possuem pós-graduação, foi perguntado se tinham 
interesse em cursar alguma, com 100%, todos eles afirmaram que sim. Desses, 
questionou-se em qual nível desejava cursar, 43% Especialização, 29% Mestrado 
acadêmico, sendo que ambas as opções Mestrado profissional e Doutorado tiveram 
como resultado 14%. Constata-se que eles têm interesse em cursar alguma pós-
graduação, mais especificamente a especialização. 

E por último, foi perguntado se desejavam atuar como docente em nível superior, 56% 
respondeu que sim e 44% Não. Nota-se dessa forma, que os egressos de IC expõe 
interesse em atuar como docente em nível superior, fazendo com que possa seguir 
carreira profissional nesse campo de atuação. 

Diante dos resultados expostos em relação, à quantidade de egressos que já 
participaram de projetos de IC, já realizados no curso de Biblioteconomia, ao perfil, 
percepção sobre os projetos e a educação continuada dos egressos de pesquisa de IC, 
foi possível visualizar a concretização da pesquisa. 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho abordou assuntos relativos à iniciação científica, temática que se 
mostra relevante, tendo em vista todo o contexto que envolve, seja a universidade, 
orientadores, o assunto a ser pesquisado, contribuindo para o enriquecimento da área 
de estudo, e do próprio aluno que participou como bolsista de iniciação científica. Tudo 
isso, para a construção e formação do discente e futuro profissional. Dessa forma, a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 90 

 

pesquisa discutiu sobre a iniciação científica na perspectiva do egresso que participou 
de projetos de pesquisa. Mais especificamente os egressos de IC do curso de 
Biblioteconomia da UFRN. 

Desse modo, o estudo teve com questão de investigação: Qual a contribuição dos 
projetos de iniciação científica na atuação profissional dos egressos de iniciação 
científica do curso de Biblioteconomia da UFRN, no período de 2008 a 2016? Que por 
sua vez foi respondida pelos objetivos propostos com o objetivo geral que foi analisar a 
contribuição da pesquisa na atuação profissional dos egressos de projetos de iniciação 
científica do curso de Biblioteconomia da UFRN, no período de 2008 a 2016. Bem como, 
os específicos: Apontou-se a quantidade de 22 egressos que já participaram de projetos 
de pesquisa já realizados no curso de Biblioteconomia, no período de 2008 a 2016; Foi 
apresentado o perfil dos egressos como sendo do sexo feminino e de faixa etária de 26 
a 30 anos de idade e que trabalham na área de formação, mais especificamente na 
gestão. Pôde ainda, identificar quais foram os benefícios da participação do projeto de 
pesquisa enquanto aluno, constatando aspectos relacionados à pesquisa científica e 
melhoria estudos. Também pôde-se saber os benefícios da participação do projeto de 
pesquisa na atuação e vida profissional sendo considerados: o currículo; 
desenvolvimento profissional e pesquisa. 

Entende-se, dessa forma, que a hipótese foi comprovada que: participar de projetos de 
pesquisa contribuiu positivamente para o amadurecimento e melhor atuação profissional 

do egresso do curso de Biblioteconomia da UFRN no mercado de trabalho. 

É importante ressaltar que essa pesquisa traz resultados para UFRN como instituição 
formadora de profissionais, a Pró-reitoria de pesquisa que financia as pesquisas dos 
alunos e para o curso de Biblioteconomia como forma de feedback. 

É relevante mencionar, que essa temática deve ser abordada em outras futuras 
pesquisas, tendo em vista que é importante conhecer e saber como estão os alunos 
depois de formados, ou seja, o egresso. 

Como sugestão de futuras pesquisas pode-se: analisar a percepção dos egressos de 
iniciação científica na perspectiva dos outros cursos, em nível de mestrado e doutorado, 
assim como em nível do Nordeste e Brasil. 
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Figura 1 - Página de Critérios de busca dos bolsistas 

 
 

Tabela 1 - Números de cotas e bolsistas por ano 

 
 

Quadro 1 – Número de questionários respondidos 

 
 

Gráfico 1 – Benefícios da participação do projeto de pesquisa enquanto aluno 

 
 

Gráfico 2 – Benefícios de ter participado como bolsista de iniciação científica para 
atuação e vida profissional 
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TÍTULO: O ESTUDO DE CASO EM LAGOA AZUL: criação do Banco Comunitário de 

Desenvolvimento 

Resumo 

Este presente trabalho faz parte da construção do projeto de pesquisa intitulado Banco 
Comunitário de Desenvolvimento: uma alternativa de finanças solidárias na zona norte 
de Natal construindo conhecimento e cidadania. A metodologia utilizada para este plano 
se fundamenta na revisão bibliográfica sobre o tema, baseada na pesquisa-ação. 
Pautando as intervenções teóricas e práticas no processo investigativo sobre a tentativa 
de criação de um banco comunitário de desenvolvimento enquanto uma tecnologia 
social que pudesse fortalecer o processo organizativo local, mas que todavia não foi 
possível ser realizado por implicações na gestão da instituição que seria entidade 
gestora do Banco. Para isso, será necessário discorrer quais condicionantes levaram a 
não efetivação da pesquisa e o que pode ser realizado anteriormente. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Economia solidária.Banco comunitário.Desenvolvimento. 

TITLE: Case study in blue pond: Creation of the Community Development Bank 

Abstract 

This work is part of the construction of the research project entitled Community 
Development Bank: an alternative to solidarity finance in the northern area of Natal 
building knowledge and citizenship. The methodology used for this plan is based on the 
literature review on the subject, based on action research. Guiding the theoretical and 
practical interventions in the investigative process on the attempt to create a community 
development bank as a social technology that could strengthen the local organizational 
process, but that could not be realized by implications for the management of the 
institution that would be managing entity. from the bank. For this, it will be necessary to 
discuss which conditions led to the non-execution of the research and what can be done 
previously. 
 

Keywords: Solidarity economy. Community bank. Development. 

Introdução 

Para delinear posteriormente quais condicionantes levaram a não efetivação do Banco 
comunitário, faz-se necessário caracterizar como se deu a gênese do projeto 
compreendendo a perspectiva da imersão ao processo investigativo na comunidade.A 
aproximação com o bairro de lagoa azul faz parte do processo de investigação 
desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Fundação Fé e 
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Alegria que entre 2012-2013 desenvolveu uma pesquisa intitulada “pobreza, 
desigualdade social e violação de direitos de crianças, adolescentes e jovens nos 
bairros Lagoa Azul e Felipe Camarão em Natal RN”. 

Os resultados dessa análise traziam reflexos latentes ao que tange a problemática da 
questão social, tendo em vista os desdobramentos pela ausência expressiva de 
emprego formal , culminando no aumento da informalidade como meio se suprir 
necessidades básicas de vivência. 

Tendo em vista essas colocações, segundo Oliveira(2012) a economia solidária é mais 
que uma alternativa de geração de trabalho e renda para os sujeitos excluídos do meio 
formal de trabalho, pois caminha rente a perspectiva da emancipação humana. Ou seja, 
absorver essas especidades socioecônomicas fez-se necessário porque não se trata 
apenas de uma questão de capacitação técnica rente a ‘’ lógica do mercado’’, pois a 
historicidade do bairro de lagoa azul requer considerar muitas variáveis que interferem 
no processo de aprendizagem dessa população e que não recai numa resposta de 
culpabilização dos indivíduos pelas suas condições de vivência 

Segundo Joaquim Melo (2009) o fomento de um Banco Comunitário parte do 
pressuposto de que as comunidades, em várias experiências vistas, não são 
empobrecidas por não terem renda, mas sim porque toda riqueza produzida na/pela 
comunidade parte de fora do território. Tal colocação sustentava o viés da prerrogativa 
de um Banco comunitário na comunidade baseado nas dicotomonias econômicas e 
sociais apresentadas, assim como os preceitos da economia solidária. A proposta para 
2018 até o primeiro semestre de 2019 era, até então, construir junto com a população 
atividades que efetivassem o processo de gestão do Banco comunitário, tendo a 
fundação fé e alegria como a entidade gestora, para fins de encaminhar a projeção de 

ações, atividades de pesquisa e estratégias para o seu fomento. 

Para além disso, também se constituiu como objetivo a coleta de dados na comunidade 
de Lagoa Azul e a realização de pré-testes (designados pelos formulários de consumo 
e produção) para fins de apreender a realidade do território e aprofundar as análises 
sobre a comunidade, afim de viabilizar atividades, estratégias e demais intervenções 
para junto a comunidade delimitar o percursso a ser encaminhado para a construção do 
Banco comunitário. Tendo como definida que a entidade gestora do Banco comunitário 
seria a Fundação fé e alegria, instituição do terceiro setor que possui inserção no 
território e uma parceria histórica com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). 

 
Metodologia 

 

Do ponto de vista metodológico, a pespectiva da pesquisa- ação foi a definida. Na 
medida em que se compreende que o conhecimento está condicionado pelo contexto 
histórico e pela maneira a qual os sujeitos se inserem na realidade social. É por essa 
inserção na realidade histórica que é possível questionar, interpretar e transformar a 
realidade. A coleta de dados que pode ser realizada foi desenvolvida por uma revisão 
bibliográfica e documental, grupo focal, e pela aplicação de formulários com os 
empreendedores e organizações da sociedade civil. 
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Em um processo de construção de um Banco comunitário, é necessário que dois tipos 
de mapeamentos sejam realizados: o formulário de consumo e o de produção. O 
primeiro refere-se a captar maiores especificidades do núcelo familiar dos sujeitos 
entrevistados, afim de apreender dados socioecômicos, sua relação com a comunidade 
e as principais atividades econômicas realizadas dentro do seu território. Já o segundo 
método – o formulário de produção-, é direcionado aos comerciantes locais para fins de 
delinear a linha produtiva local. 

Esses dois mapeamentos iniciais foram realizados na comunidade como forma de pré-
teste a fim de uma aproximação inicial prática, assim como fazer as alterações nesses 
formulários dentro da realidade da comunidade por meio das informações coletadas. 
Tais dados apreendidos foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. 

 

Resultados e Discussões 

 

Foram realizadas diversas atividades durantes o ano de 2018, no primeiro semestre foi 
concretizada uma reunião com representantes da organização civil, da fundação fé e 
alegria, a coordenadora da INICIES e com as bolsistas de iniciação científica 
conjuntamente. A proposta dessa reunião consistiu na análise dos formulários para 
antes da aplicação do pré-teste, observando quais alterações já poderiam ser 
reorganizadas inicialmente. Posteriormente foi realizado um encontro em Lagoa azul 
para apresentação desses formulários, como forma de treinamento para os registros do 
pré-teste no mesmo dia. Culminando em um novo pré-teste ainda nesse mesmo 

semestre. 

No segundo semestre do ano, em meados de outubro, foi realizada a FEART( Feira de 
arte e cultura) ação permanente na fundação que conta com diversas oficinas 
destinadas a população da comunidade Neste dia a INICIES realizou uma oficina sobre 
os Bancos comunitários, que contou com a presença de membros da comunidade. A 
oficina foi intitulada “Economia solidária e o Banco comunitário de Lagoa azul” 
explicitando as diretrizes da costrução do Banco pela economia solidária, além da 
socialização das moedas sociais de outros Bancos comunitários presentes no Rio 

Grande do norte. 

Além disso, como mencionado anteriormente, foi realizado pré-testes na comunidade 
para recolhimento desses dados, totalizando 3 (três) mutirões. O que pode ser 
visualizado em uma análise prévia dos formulários, é que grande parte da comunidade 
encontrava-se no mercado informal consequência da latente vulnerabilidade 
socioeconômica local. O último mutirão para o desenvolvimento das atividades foi 
realizado em dezembro compactuando com a finalização das atividades acadêmicas. 

No início do semestre letivo (2019.1) nos dias 23 e 24 de janeiro, ocorreu a reunião de 
planejamento das atividades da fundação fé e alegria, a INICIES fez-se presente para 
acompanhar o processo organizativo da instituição para dar continuidade as ações para 
implementação do Banco comunitário. Entretanto, já neste dia pode ser visualizado 
implicações para a continuidade das atividades em parceira com a universidade, tais 

como a mudança da gestão da organização e redução do quadro de profissionais. 
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Essa redução no quadro de horários culminava em um maior preenchimento de horários 
por parte dos profissionais para desenvolver as atividades com os/as usuários/as 
atendidos na fundação. O que gerava menos tempo para ações conjuntas com a 
incubadora, seja reuniões, oficinas e continuidade de fornecimento de voluntários para 

aplicação dos formulários. 

Visto as dificuldades que se mostravam a frente da não concretização das demais 
etapas conjuntas com a INICIES, foi organizada uma reunião em fevereiro com 2(duas) 
representantes da fundação, a coordenadora da INICIES e as bolsistas responsáveis 
pelo andamento da pesquisa.Neste dia 1(uma) representante da fundação fez-se 
presente, a assistente social da instituição, juntamente a INICIES. Onde foi informado 
pela mesma que atual gestão da fundação fé e alegria não autorizou a continuidade das 
atividades da instituição com a universidade. Tendo em vista que a fundação seria a 
entidade gestora do Banco comunitário e o principal meio de articulação com a 
comunidade , as atividades tiveram que ser imediatamente paralisadas desde fevereiro 
de 2019. 

 

Conclusão 

 

Tendo em vista as colocações pontuadas, infelizmente a pesquisa não pode chegar ao 
seu objetivo final. Entretanto, o processo de apreensão de dados obtidos pela aplicação 
e análise da parcela dos formulários, além da oficina e reuniões com a comunidade foi 
de suma importância para apresentar inicialmente o processo investigativo na 
comunidade que apresenta um solo fundante no antagonismo de classes permeando a 
temática da questão social. O diálogo com a fundação e a comunidade, até onde pode 
ser sustentado, foi rico em conhecimento e nos deixou claro que a população apresenta 
uma grande adesão a prerrogativa da economia solidária. O que pode fomentar 

pesquisas futuras na comunidade. 

O diálogo, como aponta Freire (1999) é o que permite a ação para a reflexão e o 
exercício da análise crítica da realidade para transformar a mesma. Paulo Freire 
compreende, também, o homem enquanto sujeito de sua ação e que o diálogo é capaz 
de favorecer a organização dos setores que são oprimidos. E isso foi possível ser 
constatado, pois mesmo que o processo de diálogo não tenha sido completado, a nossa 
iniciativa pode vir a futuramente sustentar o convencimento e a ação da comunidade 
que pode fazer com que o Banco Comunitário em Lagoa Azul possa ser uma ideia 

retomada em uma nova gestão. 
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TÍTULO: Dimensões de um destino turístico inteligente: Um estudo quantitativo com 

turistas em Natal/RN 

Resumo 

A tecnologia de informação é uma importante ferramenta não só de comunicação, mas 
também agente facilitador de processos e serviços. É o caso dos destinos turísticos 
inteligentes, onde as cidades por meio das tecnologias se desenvolvem de forma 
sustentável, gerando qualidade tanto para auxiliar os turistas como para melhorar a vida 
da comunidade. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar as dimensões de uma 
Destino Turístico Inteligente na cidade de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, no qual foi utilizado um questionário baseado no modelo INVAT.TUR 
(Espanha) para a coleta de dados. A análise realizada foi estatística, através do uso de 
planilhas com as informações obtidas. Os resultados da pesquisa mostraram que a 
maior parte dos entrevistados não consideram Natal um destino turístico inteligente, 
porém acreditam que iniciativas já estão sendo feitas para que isso aconteça. Assim, foi 
concluído que muitas ações ainda são necessárias para que Natal se torne um destino 
turístico inteligente, principalmente em relação à acessibilidade. 
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TITLE: DIMENSIONS OF A SMART TOURISM DESTINATION: A QUANTITATIVE 

STUDY WITH TOURISTS IN NATAL/RN 

Abstract 

Information technology is an important tool not only of communication, but also an agent 
that facilitates processes and services. This is the case of smart tourism destinations, 
where cities through technologies develop in a sustainable way, generating quality both 
to assist tourists as well as to improve community life. Therefore, the objective of this 
work is to evaluate the dimensions of a Smart Tourism Destination in the city of Natal/RN. 
This is a quantitative research, in which a questionnaire based on INVAT.TUR model 
(Spain) was used for data collection. Statistical analysis was performed through the use 
of spreadsheets with the information obtained. The survey results showed that most 
respondents do not consider Natal a smart tourism destination, but believe that initiatives 
are already being made to make it happen. Thus, it was concluded that many actions 
are still necessary to make Natal a smart tourism destination, especially in relation to 
accessibility. 
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Em uma era cada mais vez mais dominada pela tecnologia e pela facilidade que os 
serviços móveis oferecem, utilizar-se disso é fundamental. É neste contexto que surge 
o conceito de Destino Turístico Inteligente (DTI), com foco em melhorar a experiência 
turística, através da associação entre as tecnologias de informação e comunicação e a 
infraestrutura, o que influencia na qualidade de vida da população.  
A fim de entender melhor o que é um DTI, é preciso entender de onde o conceito surgiu. 
Assim, considerando que, segundo Zhu et al. (2014), a concepção de DTI surgiu a partir 
da noção de Cidades Inteligentes, é fundamental que primeiramente estas sejam 
conceituadas.  
Segundo Caragliu et al. (2009, apud Buhalis e Amaranggana, 2014, p. 555),  
Uma cidade pode ser caracterizada como inteligente quando o crescimento econômico 
sustentável e a alta qualidade de vida foram alcançados através do investimento em 
capital humano, nível adequado de participação do governo e infraestrutura adequada 
que seja capaz de disseminar a informação em toda a cidade.  
Inicialmente, a discussão dessas cidades dotadas de inteligência surgiu com foco na 
sustentabilidade, considerando a preocupação com os recursos renováveis. Então, a 
Cidade Inteligente se apresenta como capaz de resolver as questões urbanas com 
maior eficiência.  
O conceito de cidade inteligente foi desenvolvido para tornar as cidades, que consomem 
mais de 75% da energia mundial e produzem 80% das emissões de gases de efeito 
estufa, mais tecnológicas, interconectadas, sustentáveis, confortáveis, atraentes e 
confiáveis (Lazaroiu & Roscia, 2012 apud Yalçinkaya et al., p. 311, 2018). 
Ser inteligente significa que é preciso haver uma interação entre as tecnologias. Höjer 
and Wangel (2015, apud Gretzel et al., 2015, p. 559) “[...] argumentam que não são os 
avanços tecnológicos individuais, mas sim a interligação, sincronização e utilização 
unificada de diferentes tecnologias é que constituem a inteligência.”.  
Compreendendo o que são Cidades Inteligentes, pode-se entender melhor o que 
significa DTI. No inglês Smart Tourism Destination, pode ser conceituado como  
[...] «um espaço inovador, acessível a todos, apoiado em uma estrutura tecnológica de 
ponta, que garante o desenvolvimento sustentável do território turístico e facilita a 
interação e integração do visitante com seu entorno, aumentando a qualidade de sua 
experiência no destino» (Segittur, 2014 apud Baidal, Monzonís e Sánchez, 2016, p. 
335)  
Um DTI pode ser composto por três itens: Computação em Nuvem, Internet das Coisas 
e Sistema de Serviço de Internet do Usuário Final. Assistido por essas ferramentas, os 
destinos são capazes de obter informações dos turistas sobre suas preferências, 
podendo criar estratégias para atender da melhor forma as necessidades deles, que são 
o foco principal neste destinos.  
[...] um DTI não é simplesmente sobre digitalização e informatização no turismo. Incluído 
nesta iniciativa, é a transformação da experiência do turista (co-criação de valor), a 
mudança da estratégia de marketing usada no destino (gestão do relacionamento com 
o cliente) e uma visão diferente da competitividade do destino (recursos operantes, big 
data) (Tourunion News (06/01/2011) apud Wang et al., 2013, p. 60)  
Apesar do tema ser recente, considerando a popularização dos serviços móveis nos 
anos 2000, há diversos estudos na área analisando destinos em relação à inteligência 
e estudando como os turistas interagem com eles através da tecnologia. No entanto, os 
estudos em Natal sobre o tema são escassos.  
Dessa forma, o problema da pesquisa consiste em entender até que ponto o destino 
Natal pode ser considerado inteligente, a partir do ponto de vista dos turistas? Portanto, 
tem-se como objetivo geral: avaliar as dimensões de um DTI na cidade de Natal. 
 
Metodologia 
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A presente pesquisa se constitui como exploratória e descritiva, que, segundo Gil 
(2002), são pesquisas na qual a intenção é se familiarizar mais com o tema, através de 
pesquisas bibliográficas e da obtenção de opiniões dos entrevistados, por meio de 
questionários com pessoas que tenham conhecimento prático. O estudo é considerado 
de cunho quantitativo, onde os dados são organizados em forma de tabela e hipóteses 
estatísticas podem ser testadas e em que o pesquisador é externo ao universo 
pesquisado através de uma observação indireta.  
Para compor o referencial teórico deste trabalho foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, que, segundo Chiara, Kaimen et al. (2008) tem “[...] o intuito de levantar 
um conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um 
objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as principais 
teorias de um tema [...]”. Essa primeira etapa é constituída de fontes primárias, em que 
os materiais podem ser encontrados em trabalhos acadêmicos, revistas científicas, 
livros, entre outros.  
Na coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado contendo perguntas 
fechadas. A utilização desse instrumento de pesquisa se deve ao fato de que “A 
finalidade do questionário é obter, de maneira sistemática e ordenada, informações 
sobre as variáveis que intervêm em uma investigação, em relação a uma população ou 
amostra determinada.” (Dencker, 2007, p. 175), o que é compatível com a abordagem 
quantitativa empregada. Dessa forma, será possível identificar o quanto a amostra 
considerava a cidade Natal um destino turístico inteligente.  
As perguntas foram elaboradas com base nos critérios de avaliação de Destinos 
Inteligentes pelo modelo do INVAT.TUR (2015), do Instituto Valenciano de Tecnologias 
Turísticas na Espanha. Dentre os itens sugeridos pelo referido instituto, foram 
selecionados para comporem esta pesquisa: Sustentabilidade, Acessibilidade, 
Tecnologia e Inovação.  
Previamente a coleta de dados, foi realizado teste piloto no dia 25 de março, com 20 
alunos do programa de pós-graduação em turismo da UFRN. Para Danna (2012, p. 2), 
“O teste piloto pode ser considerado uma estratégia metodológica que auxilia o 
pesquisador a validar o instrumento de pesquisa desenhado, pois é aplicado antes dele 
entrar em contato com os sujeitos delimitados para o estudo.” Assim, o questionário será 
aplicado com a intenção de detectar possíveis erros de compreensão e outras 
adversidades, bem como dar ao pesquisador uma noção do tempo de resposta médio 
e se o instrumento de pesquisa propicia alcançar os objetivos propostos na introdução.  
Na etapa final de coleta de dados, foi aplicada uma pesquisa survey, que ocorreu do 
final de junho ao início de julho, com 100 turistas da cidade de Natal, sendo a escolha 
dos entrevistados consistindo em sorteio aleatório ou por acessibilidade. Tal quantidade 
se caracteriza como uma amostra não-probabilística, feita por conveniência, devido aos 
indivíduos entrevistados estarem aptos a falar sobre a infraestrutura tecnológica, pelo 
fato de estarem vivenciando essa realidade no momento da sua viagem. Eles foram 
aplicados na praia de Ponta Negra, a fim de ter contato com o maior número de turistas 
de diferentes localidades e realidades.  
O questionário é composto por 30 perguntas fechadas, sendo seis delas para identificar 
o perfil social dos entrevistados, três em relação à estadia atual e visitas anteriores na 
cidade e as motivações para a viagem, e as demais relacionadas propriamente à 
percepção do destino em relação à inteligência deste.  
As possibilidades de respostas foram construídas baseadas no modelo da escala Likert, 
em que as respostas são níveis de concordância com o que é solicitado em cada 
pergunta. Neste caso específico, a resposta varia de 0 a 10, do ponto discordo 
totalmente ao concordo totalmente, em que o número 5 se apresenta como ponto 
neutro.  
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Para analisar os dados coletados, foi utilizada estatística descritiva que permite o 
tratamento de uma grande quantidade de dados. Dessa forma, foi possível identificar as 
semelhanças e diferenças entre as respostas coletadas, que serão transcritas para 
tabelas. Assim, na tabulação, os dados foram organizados e agrupados de acordo com 
os níveis de concordância assinalados em cada pergunta, para que, dessa forma, eles 
possam ser interpretados e transformados em informações úteis.  
Além disso, a fim de trazer à pesquisa maior segurança e legitimidade na obtenção dos 
dados, todos os entrevistados assinaram no final da folha de questionário, sem a 
necessidade de identificar-se. Com esta ação, o indivíduo autoriza o uso de suas 
respostas para essa pesquisa, além de certificar que todas foram respondidas por ele. 
Questionários sem a devida assinatura não poderão ser utilizados para compor os 
resultados finais. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram analisadas ao todo trinta variáveis, sendo 21 delas sobre as dimensões de um 
Destino Turístico Inteligente, três sobre as condições de viagem dos entrevistados e 
seis sobre o perfil destes turistas.  
- PERFIL DOS ENTREVISTADOS  
No primeiro momento, faz-se necessário caracterizar a amostra que participou da 
pesquisa. Foram aplicados 100 questionários, sendo que todos eles 
estavam adequados a serem utilizados. As seis perguntas realizadas sobre o perfil eram 
em relação ao gênero, idade, estado civil, local de moradia atual, renda familiar mensal 
e escolaridade. O gráfico 1 apresenta os dados coletados de todas estas variáveis. 
No que se refere ao gênero, a maior parte declarou-se do gênero feminino (58%), 
enquanto 42% da amostra assinalou o masculino. Quanto a idade, propostos seis 
intervalos de idade, 26% tinha de 45 a 54 anos (a maior porcentagem da variável), 22% 
de 25 a 34 anos, 21% de 35 a 44 anos, 18% de 18 a 24 anos, 8% de 55 a 64 e 5% dos 
entrevistados marcaram ter acima de 65 anos.  
Sobre o estado civil, houve a predominância do estado casado, correspondente a 48% 
do total, seguido de solteiro (43%). Somente 5% da amostra se declarou viúvo (a) e 4% 
separado (a). Em relação ao local de moradia, a maioria reside atualmente no sudeste, 
representando 23% dos turistas entrevistados, em seguida Centro-Oeste e Nordeste 
com a mesma porcentagem (22%), 14% provenientes do sul, 13% vindos de outros 
países e 6% da região Norte.  
Relativo à renda familiar mensal, as opções foram de R$1.000 a R$9.000 (ou mais), 
subdivididos em 9 intervalos. As maiores porcentagens dessa variável foram de R$4.000 
a R$5.000 e de R$5.000 a 6.000, ambas 20%, o que significa que 40% da amostra 
possui renda mensal de R$4.000 a 6.000. As outras opções não ultrapassaram a 
porcentagem de 20% cada.  
Referente à escolaridade, ensino superior completo e ensino médio completo tiveram a 
mesma porcentagem (33% cada). Seguido destes, 23% da amostra marcou ensino 
superior incompleto, 6% pós-graduação completa, 3% ensino fundamental completo e 
2% pós-graduação ainda em curso.  
O gráfico 2 apresenta as condições de visita dos entrevistados à cidade, questionando 
três aspectos principais: número de vezes que visitou Natal, qual a motivação da viagem 
e qual será o tempo de estada. De acordo com os números expostos, grande parte 
afirmou ser sua primeira vez na cidade (41%), porém um número significativo próximo 
ao primeiro (32%) alegou ser a segunda visita a Natal.  
Quanto à natureza da viagem, predominou o motivo férias/lazer (60% das respostas. 
Porém, 12% alegou estar na cidade participando de eventos, 9% em visita a familiares 
ou amigos, 9% desfrutando o final de semana, 6% a negócios e 4% por outros motivos. 
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Quando questionados sobre o tempo de permanência, metade da amostra revelou que 
ficará de 3 a 5 a noites; 28% declarou que permanecerá por mais tempo, 24% de 6 a 10 
noites e 4% ficará 11 ou mais; e 22% que ficará menos noites do que a maioria, 14% 
duas noites e 8% apenas uma noite.  
- DIMENSÕES DE UM DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE  
Natal foi analisada a partir de quatro aspectos: Sustentabilidade, Acessibilidade, 
Tecnologia e Inovação. Cada um desses foi subdivido em cinco perguntas, nas quais 
as opções de resposta estavam em escala Likert, do “concordo totalmente” ou “discordo 
totalmente”. 
Referente ao primeiro tópico, sustentabilidade, percebeu-se que quando questionados 
sobre o planejamento urbanístico da cidade, a maior parte da amostra (67%) declarou 
concordar com o fato (38% parcialmente e 29% totalmente).  
Na pergunta seguinte, em relação a mobilidade urbana, 54% dos turistas concordam 
com o fato de que a capital possui. 29 dentre os 100 entrevistados discorda (parcial ou 
total), como mostrado no gráfico 3. No que diz respeito à energia elétrica, mais da 
metade da amostra declara-se de forma positiva, o que corresponde a 73% da amostra, 
número bastante significativo, alegando que há energia elétrica pela cidade.  
A quarta pergunta considera a existência de coletores de lixo pela cidade. 39 turistas 
concordam totalmente com o questionamento e 36 concordam apenas em partes, 
somando, assim, 75% do total de pessoas entrevistadas. A existência de coletores de 
lixo pela cidade pode implicar em cidade mais limpas, incluindo atrativos turísticos, como 
praias.  
O último questionamento se refere a prédios públicos conservados. Neste, 38% 
declarou-se neutro, não concordando nem discordando. Isso pode ser devido ao fato da 
predominância destes tipos de prédios nas zonas menos divulgadas turisticamente, 
como nos bairros de Cidade Alta e Ribeira. Porém, grande parte assinalou que 
concordava com o fato (44%), com base nos prédios que haviam tido contato.  
O tópico seguinte tratou sobre a acessibilidade e foi o que obteve os maiores índices de 
discordância e respostas neutras. A primeira delas foi em relação a se a cidade possui 
acessibilidade nas ruas para turistas com deficiência física, auditiva ou visual. Um 
número considerável de turistas (69% deles) discordou do fato. Entre as reclamações 
ouvidas em campo em relação a este aspecto, a principal delas foi referente às ladeiras 
presentes na praia de Ponta Negra e o acesso à faixa de areia, um incômodo não só 
para pessoas com deficiência física, mas, também, para idosos.  
Em seguida, havia uma pergunta sobre a existência de transporte público adaptado para 
deficientes de qualquer das três naturezas. A maior porcentagem foi a opção neutra, 
provavelmente pois muitos turistas têm pouco contato com o transporte público. 
Entretanto, aqueles que tiveram a oportunidade de ter contato com este meio de 
transporte, 32% deles discordou parcial ou totalmente.  
Quando questionados quanto aos atrativos turísticos serem acessíveis, mais da metade 
da amostra não concordou com o fato, representando 52% da porcentagem total. É 
provável que haja uma relação com o que foi dito anteriormente baseado nos relatos 
dos turistas sobre o atrativo mais visitado de Natal, a praia de Ponta Negra, ter vias de 
acesso que dificultam a locomoção para pessoas com deficiência física.  
A quarta pergunta tratava sobre a existência de serviços de informação adaptados. 44 
das respostas foram neutras, em que os turistas revelaram não ter visto nenhum serviço 
de informação de nenhum tipo nas praias, dessa forma não sabiam dizer se este seria 
adaptado ou não. Porém, aqueles que tiveram contato com este tipo de serviço, 
afirmaram que não concordavam com o fato, simbolizando 36% das respostas.  
Por último, uma pergunta sobre se a cidade de Natal possui aparelhos ou instalações 
para turistas com deficiência. Como mostrado no gráfico 4, houve predominância de 
respostas neutras, provavelmente pois estes turistas, por não precisarem deste tipo de 
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serviço, não tiveram contato com eles. Entretanto, na outra parte do grupo, aqueles que 
tiveram acesso a esses serviços, 29% deles marcaram a opção de concordância com a 
existência. 
O próximo tópico questionou os entrevistados em relação à tecnologia em Natal. 
Primeiramente, iniciou-se perguntando sobre a existência de Wi-fi disponível pela 
cidade. 33 do total de turistas que responderam ao questionário se mostraram neutros 
com relação a este tema.. A maior porcentagem depois desta foi a de discordância 
parcial (30%), seguida de concordância parcial (22%). Alguns pontos de ônibus pela 
cidade já oferecem wi-fi gratuito público. Além disso, estabelecimentos privados também 
disponibilizam este serviço, como restaurantes, shoppings e hoteis.  
A segunda pergunta do tópico diz respeito a rapidez da conexão pela operadora de 
internet na cidade. Esta pergunta obteve muitas respostas em concordância, 68% delas, 
o que comprova a eficiência do serviço de conexão móvel para a maioria dos turistas 
entrevistados.  
A próxima pergunta tratava sobre a existência de aplicativos turísticos com informações 
sobre a cidade. O alto número de respostas neutras, segundo relato dos próprios 
entrevistados, se dá pelo fato de eles não saberem da existência de tais aplicativos, 
como por exemplo o Visit Natal. Contudo, 18 deles concordaram sobre a existência 
destes aplicativos.  
O questionamento seguinte era sobre a cidade possuir sites que disponibilizam 
informações turísticas da cidade. 43% concordou parcialmente com o fato, a maior 
porcentagem entre as outras opções. Além de sites como o TripAdvisor, que 
proporciona informações sobre o que há para se fazer na cidade, alguns outros sites 
também postam matérias sobre Natal.  
A quinta pergunta abordava a existência de redes sociais com informações turísticas da 
cidade. Como revela o gráfico 5, 35 turistas indicaram a opção de resposta neutra, por 
não terem tido contato com este tipo de recurso. Dentre aqueles que o fizeram, a maior 
parte das respostas foi a concordância (parcial e total), que teve o mesmo número de 
respostas da opção anterior (35%), revelando que alguns dos entrevistados tiveram 
contato com tais redes sociais que abordavam publicações com informações acerca da 
cidade. 
O último tópico abordado no questionário aplicado foi em relação a Inovação. A primeira 
pergunta era referente a percepção do turista se a cidade de Natal possuía inovações 
na organização turística municipal. Mais da metade dos entrevistados não se posicionou 
sobre o assunto.. Alguns deles relataram não serem capazes de falar sobre o assunto, 
considerando que era sua primeira vez na cidade. Dentre aqueles que tiveram uma 
posição, 25% discordaram parcialmente, 16 concordaram parcialmente, 6 discordaram 
totalmente e 2 concordaram totalmente.  
A pergunta seguinte questionava a existência de projetos de inovação para melhoria de 
produtos e serviços turísticos. Assim como na pergunta anterior, a maior parte dos 
entrevistados se declarou neutro. Do restante, 32% discordaram de alguma forma do 
fato, alegando que sempre que iam a Natal, tinham contato com os mesmo atrativos 
turísticos, não vendo inovação em relação a estes.  
Logo após, a pergunta sobre o uso de novas tecnologias pelas empresas do setor 
turístico (como QRcode, RFID, NFC, etc) foi uma das que teve o maior número de 
discordância. 61% dos entrevistados alegam discordar do assunto, sendo que alguns 
dos que marcaram discordar parcialmente mencionaram que o único local em que viram 
este tipo de tecnologia foi nos hoteis em que estavam hospedados.  
Depois, a quarta pergunta tratava sobre a existência de promoções de última hora para 
venda de produtos e serviços turísticos. Muitos dos entrevistados marcaram a opção de 
concordância nesta alternativa, sendo 48% concordando parcialmente e 19% 
concordando totalmente.  
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A última pergunta do tópico refere-se a se Natal oferece diferentes serviços turísticos 
comparados com outros destinos. 42% dos turistas marcaram que concordam 
parcialmente e 22% totalmente, somando 64% e maioria dos votos, como mostrado no 
gráfico 6. Muitos citaram atrativos turísticos que eram diferenciados na cidade como, 
por exemplo, o passeios de dromedários e de buggy, que, apesar dessas atividades não 
serem praticadas nos limites da cidade de Natal, são vendidos como se fizessem parte. 
Por fim, a última pergunta em relação ao tema proposto foi sobre a percepção dos 
turistas da cidade de Natal como um “Destino Turístico Inteligente” (ver gráfico 7).  
Como mostra o gráfico 7, a maior parte dos entrevistados não considera a cidade um 
DTI, sendo que 37 deles acreditam que provavelmente não é, e 19 afirmam que 
definitivamente não pode ser considerado. Muitos dos entrevistados relataram que, 
apesar de não o considerarem como tal, percebem que a cidade já tem algumas 
iniciativas em relação ao tema e que, futuramente, pode vir a se tornar um destino 
inteligente. 
 
Conclusão 

 
O presente trabalho dissertou sobre as dimensões de um destino turístico inteligente, 
trazendo o questionamento em relação a até que ponto a cidade de Natal poderia ser 
considerado como tal. Como visto no tópico anterior, com os resultados obtidos dos 
questionários aplicados, para os turistas, Natal ainda não pode ser considerado um DTI, 
porém algumas iniciativas já estão sendo feitas em relação ao tema.  
A pesquisa foi realizada com cem turistas na praia de Ponta Negra, no qual buscou-se 
entender qual era a opinião destes sobre o assunto, considerando quatro aspectos 
principais. Através dos questionamentos realizados, foi possível observar que, em 
relação a sustentabilidade a cidade tem aspectos positivos como a existência de 
coletores de lixo, boa mobilidade urbana e planejamento urbanístico, acesso a energia 
elétrica e prédios conservados.  
No entanto, o tópico acessibilidade é preocupante. Muitos turistas não consideram que 
Natal seja uma cidade acessível a pessoas com deficiências. Algumas vias de acesso, 
principalmente a praias, foram relatadas como ruins, porém em relação aos 
equipamentos turísticos as respostas foram positivas por aqueles turistas que fizeram 
uso dos recursos.  
No tópico tecnologia, apesar de muitos alegarem não terem visto wi-fi disponível pela 
cidade, a falta deste não foi um problema considerando a rapidez da conexão móvel. 
Em relação aos serviços de informação pela internet, os aplicativos necessitam maior 
divulgação. Os sites e as redes sociais obtiveram níveis de concordância significativos 
que indicam que são meios importantes de informação.  
O último tópico, sobre inovação, questionava sobre projetos tanto na organização 
turística como para melhoria dos produtos e serviços. Apesar de muitas respostas 
neutras, aqueles que estavam aptos a responder alegaram não terem inovações em 
relação à oferta turística. Novas tecnologias que são ideais para facilitar os processos 
nas empresas turísticas, segundo resultados, não são vistas com frequência na cidade. 
Em relação a promoções de última hora para venda de serviços, as respostas foram 
positivas e muitos declararam considerar que Natal tem diferentes serviços em relação 
aos outros destinos.  
Apesar da percepção de que algumas iniciativas já estão sendo feitas para tornar Natal 
um destino turístico inteligente, é necessário mais. A cidade precisa estar integrada de 
tal forma a tecnologia de modo que facilite a vida tanto de turistas como de stakeholders. 
Ferramentas como RFID e NFC, como também maior oferta de wi-fi pela cidade e 
maiores informações sobre o destino na internet podem ajudar a alavancar a capital a 
se tornar um destino turístico inteligente futuramente.  
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As limitações deste estudo foram em relação a dificuldade de aceitação dos hotéis para 
aplicação dos questionários, pouco número de turistas durante a realização da pesquisa 
e grande ocorrência de chuvas entre junho e julho, o que afetou o contato com os 
entrevistados.  
 
Referências 

 
BAIDAL, Josep A. Ivars; MONZONÍS, F. Javier Solsona; SÁNCHEZ, David Giner. 
Gestión turística y tecnologías de la información y la comunicación (TIC): El nuevo 
enfoque de los destinos inteligentes. Documents d’Anàlisi Geogràfica 2016, v. 62/2, 
p. 327-346, 2015.  
BUHALIS, Dimitrios; AMARANGGANA, Aditya. Smart Tourism Destinations. p. 553- 
564, 2014. 
CHIARA, I. D. et al. Normas de documentação aplicadas à área de Saúde. Rio de 
Janeiro: Editora E-papers, 2008.  
DANNA, C. L. O teste piloto: uma possibilidade metodológica e dialógica na 
pesquisa qualitativa em educação. In: I Colóquio Nacional entre Linguagem e 
Educação, 2012, Blumenau. Anais [do] I Colóquio Nacional: diálogos entre linguagem e 
educação e VII Encontro do NEL. Blumenau: FURB, 2012. p. 1-8. Disponível em: 
<https://www.tecnoevento.com.br/nel/anais/artigos/art16.pdf>.  
DENCKER, A. F. M. Pesquisa em turismo: Planejamento, métodos e técnicas. 9ª 
edição. São Paulo: Futura, 2007.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar uma pesquisa. 4º edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2002.  
GRETZEL, Ulrike et al. Conceptual foundations for understanding smart tourism 
ecosystems. Computers in Human Behavior, p. 558-563, abr. 2015.  
WANG, Dan; LI, Xiang Robert; LI, Yunpeng. China's “smart tourism destination” initiative: 
A taste of the service-dominant logic. Journal of Destination Marketing & 
Management, 2, p. 59-61, 2013.  
YALÇINKAYA, Pınar; ATAY, Lütfi; KORKMAZ, Halil. An Evaluation on Smart Tourism. 
China-USA Business Review, Vol. 17, n. 6, 308-315, 2018.  
ZHU, W.; ZHANG, L.; LI, N. (2014). Challenges, function changing of government 
and enterprises in Chinese smart tourism. In Z. Xiang & L. Tussyadiah (Eds.), 
Information and Communication Technologies in Tourism. 
 
Anexos 

 

 

Gráfico 1 - Perfil dos entrevistados 
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Gráfico 4 - Acessibilidade 

 
 

Gráfico 5 - Tecnologia 

 
 

Gráfico 6 - Inovação 

 
 

Gráfico 7 - Natal como Destino Turístico Inteligente 
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TÍTULO: Aproximações ao olhar do residente de São Miguel do Gostoso sobre o evento 

Réveillon do Gostoso 

Resumo 

 

A presente pesquisa tem com o objetivo apresentar percepções de residentes/nativos 
do município de São Miguel do Gostoso acerca do evento fechado Réveillon do 
Gostoso. O trabalho – em abordagem qualitativa e viés exploratório foi desenvolvido 
através de aproximação com alguns sujeitos da pesquisa por meio de entrevistas com 
moradores de diferentes posições sócio espaciais, além de entrevista semiestruturada 
com a secretária de turismo e comunicação do município. Em sua estrutura, o trabalho 
contextualiza historicamente o evento Réveillon dos Gostoso, abordando as benesses 
e os impactos do evento aos olhos da comunidade culminando na influência do réveillon 
na prática de lazer e recreação dos autóctones. Foi percebido que para os moradores 
entrevistados o evento é reconhecido como importante, porém acreditam que a 
população devesse ter uma melhor e maior inserção e participação desde o 
planejamento a execução do evento, principalmente em postos de trabalho. As 
entrevistas evidenciam a exclusão da população nas tomadas de decisões, mas 
também no que se refere à oferta de práticas de lazer coletivas e populares no período 
em que ocorre o evento, que traz turistas de alto poder aquisitivo para a região e muda 
radicalmente a dinâmica citadina nos dias em torno do fim-início do ano. Com a 
pesquisa, se enaltece a necessária busca por um desenvolvimento com foco em um 
turismo mais endógeno, com benefícios reais e justos aos residentes. 

 
 
Palavras-chave: Turismo. Evento. Réveillon do Gostoso. 

TITLE: Approximation to the perceptions of the resident of São Miguel do Gostoso about 

the event “Réveillon do Gostoso” 

Abstract 

 

The present research has the objective of presenting perceptions of residents / natives 
of the São Miguel do Gostoso City about the closed event RÉVEILON DO GOSTOSO. 
The article - in qualitative and and exploratory approach was developed by 
approximation with some people of the research through interviews with residents of 
different socio-spatial positions, and a semi-structured interview with the secretary of 
tourism and communication of the municipality. In its structure, the article contextualizes 
historically the Réveillon do Gostoso, addressing the benefits and impacts of the event 
in the eyes of the community culminating in the influence of the event in the practice of 
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leisure and recreation of the native. It was noticed that for the residents interviewed the 
event is recognized as important, but they believe that the population should have a 
better and greater participation from the planning to the execution of the event, especially 
in jobs. The interviews highlight the exclusion of the population in decision-making, but 
also in terms of the provision of collective and popular leisure practices in the period that 
the event occurs, which brings tourists of high purchasing power to the region and 
radically changes the dynamics city in the days around the end-beginning of the year. 
With the research, the necessary search for a development focused on a more 

endogenous tourism, with real and fair benefits to the residents. 

 
 
Keywords: Tourism. Event. Réveillon do Gostoso. 

Introdução 

O desenvolvimento de localidades por meio do turismo comumente exige participação 
popular no processo decisório, valorização da comunidade nos postos de trabalho, 
enaltecimento da cultura local, qualidade de vida dos residentes em práticas de lazer 
normalmente compartilhadas com o turista (SILVA, 2017). Apesar do avanço de formas 
participativas de gestão e desenvolvimento, ainda são poucos os destinos litorâneos do 
Brasil onde esta realidade com participação popular, na busca pela qualidade de vida 
daqueles que moram na cidade, na integração dos mesmos ao fenômeno turístico. 
 
Embora se tenha órgãos e entidades específicas da área atuando sobre esses destinos 
(NÓBREGA, 2013), em diversos casos não há uma atuação forte ou diálogo eficiente 
na governança que deveria integrar gestão pública, privada, e autóctones (ligados direta 
ou indiretamente à atividade turística). Em diversos lugares propõe-se muitas vezes 
projetos, eventos que atentam para a cadeia produtiva do turismo, mas que não inserem 
o morador (como trabalhador ou consumidor) nas práticas de lazer desenvolvidas na 
parceria público-privado, gerando em muitos casos exemplos claros de segregação. 
 
No Brasil são diversos os destinos e atrativos turísticos considerados casos de sucesso 
em seu planejamento e gestão do turismo, integrando seus atores. Entretanto, é 
possível encontrar locais onde a população vê como uma vitrine as práticas suntuosas 
de lazer trazidas pelo turismo e que não terão condições de usufruir – incorrendo na 
dissociação entre turistas e residentes. 
 
O município de São Miguel do Gostoso, destino paradisíaco com demanda nacional (sol 
e praia) e internacional (sol e praia, acrescido fortemente pelo turismo de aventura – kite 
e wind surf), localizado no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte, vem se 
destacando como um destino. Dentre seus mais recentes projetos e parcerias, tem-se 
desde o ano de 2016 o grande evento Réveillon do Gostoso. Este evento com duração 
de 5 dias e que conta com grande estrutura, embora seja realizado em uma comunidade 
caiçara e de população simples, é caracterizado como grande porte, de alto padrão e 
que atrai um público de aproximadamente 3 mil pessoas, entre elas muitas celebridades 
nacionais e internacionais o que o torna significativamente uma festa elitizada e bastante 
cara. 
 
É notório o reconhecimento da importância desses eventos para o impulsionamento de 
localidades e para desdobramentos na vida cotidiana de seus moradores, mas 
considera-se sempre necessária uma gestão pública que envolva a população, que 
deixe claro benesses não apenas para o trade turístico, mas para o cotidiano de lazer e 
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trabalho dos residentes. 
 
Dessa maneira, esta pesquisa busca avançar em um entendimento sobre os impactos 
desse evento para a cidade turística de São Miguel do Gostoso/RN. Sendo então 
fundamental compreender aos olhos de residentes o impacto desse grande evento no 
município, usando inclusive (por entender o exercício de participação popular) seu local 
de fala. 
 
Atentando a essa proposta, levanta-se a pergunta norteadora da pesquisa de 
aproximação: - Qual é a percepção de residentes/nativos de São Miguel do Gostoso 
sobre o evento Réveillon do Gostoso? A fim de obter tal resposta, o trabalho tem como 
objetivo geral: - Compreender a percepção de residentes/nativos de São Miguel do 
Gostoso sobre o evento Réveillon do Gostoso. 
 
E, para um maior aprofundamento, torna-se pertinente apresentar os objetivos 
específicos: a) Contextualizar historicamente o evento Réveillon do Gostoso; b) Mostrar 
os impactos do evento em emprego, renda e benefícios a cidade aos olhos dos 
entrevistados; e c) Conhecer o processo de apropriação do evento pelos residentes 
entrevistados em sua prática de lazer.  
 
Por trás dessa pesquisa está o interesse em observar formas de planejamento mais 
harmoniosas (Krippendorf, 2003), que visem a promoção do desenvolvimento 
socioespacial, enxergando uma mudança socialmente positiva e participativa e não 
unicamente vis 
 
Metodologia 

 

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e de caráter exploratório (buscando 
familiarização com temática específica por meio de um contato com número pequeno 
de moradores). Com foco no olhar de residentes sobre evento Réveillon do Gostoso 
(2018-2019), o trajeto da pesquisa permitiu inicialmente uma análise bibliográfica e 
documental (Gil, 2002), que culminou em uma contextualização histórica da região e do 
evento. 

Em seguida, foi necessário realizar análise de entrevista semiestruturada com a 
secretária de turismo municipal que foi realizada em 14 de maio de 2019, além de 
entrevistas semiestruturada com 10 moradores da cidade no período de 04 a 10 de 
janeiro de 2019. Esses moradores foram escolhidos aleatoriamente, buscando perfis 
diversos de pessoas residentes na cidade, maneira que de alguma forma pôde provocar 

o debate sobre o tema. 

A opção por um número pequeno de pessoas e por sujeitos que não estivessem ligados 
a nenhuma representação social (como sindicatos, associações, etc.) se deu por 
perceber uma forte movimentação política na cidade e a inibição dessas representações 
em se posicionar abertamente e espontaneamente sobre o tema. Dessa maneira, 
buscando abarcar alguns setores, optou-se pelos seguintes perfis: 

01 Aposentado;01 Professor da Rede Pública;02 Comerciantes: 

- Comerciante 1 - trabalha em uma loja de artigos e acessórios 
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- Comerciante 2 - trabalha em uma lanchonete 

01 Dona de Casa;02 Proprietários de estabelecimentos: 

- Proprietário 1 - Loja de Roupas e Acessórios Masculinos 

- Proprietário 2 - Restaurante 

01 Funcionário do Conselho Tutelar;01 Pescador01 Estudante. 

A essas pessoas foram feitas perguntas abertas, destacando as benesses, impactos 
negativos e projeções futuras. Destacou-se as dificuldades, interesses e melhorias que 
o evento acarreta no destino São Miguel do Gostoso. 

Para além disso, alguns registros fotográficos espontâneos dos dias em que ocorreram 
o evento e feitos por alguns entrevistados foram captados para ilustrar a análise dos 
dados. 

Tais etapas, quando conclusas, permitiram o alcance dos objetivos específicos que nas 
análises foram divididos em sub-seções (contextualização histórica do evento; olhar do 
residente sobre o evento; práticas de lazer do residente durante o réveillon), alicerçando 
o objetivo geral desta pesquisa. 

 

Resultados e Discussões 

 

Contextualização histórica do Réveillon do Gostoso 

De acordo com a entrevista realizada com a atual Secretária de Turismo e Comunicação 
do município de São Miguel do Gostoso, a proposição do evento Réveillon do Gostoso 
surgiu em dezembro de 2015 quando a empresa de eventos Times, contatou membros 
da Prefeitura com a proposta de implementação do réveillon, haja vista que a mesma 
era responsável pela organização de mesmo tipo evento na ilha de Fernando de 
Noranha/PE. 

No entanto, esta empresa não consolidou a parceria por não se apresentar para 
apreciação do projeto na data estipulada pela equipe do município, abrindo assim 
caminho para mais três empresas interessadas em desenvolver integradamente tal 
evento: Mates, Play e Ultra, que se formalizaram em fevereiro do ano seguinte a 
proposta de um projeto de réveillon, o que aconteceu também dois dias depois, com a 

candidatura da empresa Paulista Casa 45. 

Essa disputa trouxe ainda mais visibilidade ao município possibilitando maior 
concorrência entre as organizações. Apesar do apelo dessas empresas, o receio da 
equipe gestora do município era de implementar um evento de grande porte em uma 

cidade pequena sem nenhum tipo de experiência no ramo. 

[...] nós ficamos muito preocupados, porque como não tínhamos experiência nesta área 
e em como nós iríamos abordar essas empresas e confiar nelas se a gente não tinha 
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conhecimento nesse tipo de evento. Então o que fizemos? Montamos uma comissão 
que tinha representantes do Poder Público, tanto do Executivo como Legislativo e dos 
Empresários, para que a gente pudesse ouvir, primeiro fazer uma triagem dessas 
empresas e pudesse selecionar duas para que levássemos a um grande público para 

eles aprovarem ou não (SECRETÁRIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO, 2019, s.p.). 

Segundo a Secretária de Turismo e Comunicação, após esta reunião ficou acordado de 
forma unânime o aceite a proposta da empresa Play, que logo formalizou parceria com 
a Mates, também de São Paulo e a Ultra do Rio Grande do Norte, concretizando, assim, 
o projeto de implementação do 1º Réveillon do Gostoso, a ser realizado em dezembro 
de 2016 com duração de 5 anos. 

Já em seu primeiro ano o evento contou com uma grande produção, envolvendo 
importantes patrocinadores, e grandes nomes influentes nacionais e internacionais em 

sua lista de atrações. 

Na fala da Secretária de Turismo e Comunicação o réveillon obteve um público de 1.800 
pessoas e gerou grande impacto positivo ainda em seu primeiro ano, fomentando a 
economia do município, propiciando uma receita de 5 milhões para a cidade. Segundo 
ela, isso proporcionou a alguns residentes uma nova oportunidade de negócio, 
possibilitando uma melhor renda nesse período de festa. 

No segundo ano consecutivo do evento em 2017, as empresas investiram ainda mais 
na programação. Obtiveram um alcance de mais de 2.000 ingressos vendidos diante de 
uma lista de atrações (Figura 01) incrementada com vários destaques nacionais e 
internacionais. 

No entanto, o que não se esperava definitivamente em todo o planejamento e execução 
da festa foram problemas enfrentados com relação a segurança do público no evento. 
Houve um arrastão durante uma das festas neste ano (29/12/2017), o que sobressaltou 
a gestão do mesmo e trouxe o receio de um impacto negativo na vinculação do evento 
nos quatro cantos do país. 

Já em dezembro de 2018, a gestão implementou um novo sistema de segurança e 
buscou em seu planejamento uma programação mais eclética ainda, envolvendo 
artistas de sucesso da mídia, além de youtubers e influencers (Figura 02)- isso para 
extinguir quaisquer visões negativas que tenha ficado da versão anterior do evento. O 
público chegou a aproximadamente 3.500 pessoas, gerando uma receita duas vezes 
maior que a inicial do projeto (VERSÁTIL NEWS). Para a Secretária de Turismo, uma 
das benesses mais relevantes sobre a realização deste evento é a propagação do nome 
do município em âmbito nacional e internacional e seriedade da equipe de eventos. 

Quando se fala em um plano futuro para o evento, a Secretária de Turismo e 
Comunicação deixa claro que mesmo diante de uma futura finalização de licitação das 
empresas organizadoras, há muitas outras propostas e empresas interessadas em 
manter o projeto em efetivação. Diante do sucesso de produção da Play, Mates e Ultra, 
o município de São Miguel do Gostoso está hoje inserido na rota dos grandes réveillons 

do país, uma consolidação, que aos olhos da gestora, está longe de acabar. 

Estas organizações envolvidas, segundo a Gestora pública, refletem o sucesso do 
projeto quando contribuem com a comunidade para além de suas obrigações. Para ela, 
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eles traçam um elo de identidade com os residentes e local. Ao promoverem festas, 
contribuem com a expansão e desenvolvimento da comunidade. 

Eles levaram o nome de São Miguel do Gostoso a tantos lugares que eu não conseguiria 
(...), os sócios que fazem o evento, eles de forma alguma pensam no evento de maneira 
pra acabar com a cidade, destruir, sujar, não, eles pensam em tudo. É na coleta que vai 
ter depois, é na questão sonora de tudo eles pensam. E a dois anos atrás eles fizeram 
a revitalização de todas as residências da comunidade do Reduto que era a comunidade 
principal que o público que ia pras festas deles iria visitar. E isso é muito bacana. (...) 
isso gera a doação de milhares de cestas básicas. Eles não gostam muito de se 
vangloriar com essas coisas, mas pra você ver eles que deram recentemente uma 
ambulância semi-uti no valor de R$ 172 mil reais (SECRETÁRIA DE TURISMO E 
COMUNICAÇÃO, 2019, s.p.). 

Nota-se que há um discurso muito positivo da parte da gestão quando se mencionam 
as ações realizadas em prol e através do evento. No entanto, alterar o cotidiano do 
residente com algo novo sem que eles estejam preparados (olhar de alguns residentes) 
é algo preocupante no tocante à realização de eventos, mas também no processo de 
integração/segregação da população (FAGUNDES & ASHTON, 2010), e é neste ponto 
onde muitas vezes as instituições envolvidas pecam com a não inclusão dos habitantes, 
por mais que bens materiais objetivamente sejam entregues à população. A participação 
pública no processo decisório é fundamental e soberana, como aponta Beni (2006). E 
para buscar convergências e divergências na apreciação do tema, trazemos para a 
análise o resultado de entrevista com 10 moradores de diferentes perfis. 

Impactos do evento aos olhos da comunidade 

Como já mencionado nesta pesquisa, o evento por ser fechado, possui um valor de 
participação consideravelmente alto para uma comunidade (em sua maioria simples) 
como é a de São Miguel do Gostoso. E o questionamento aqui levantado é quanto a 
inserção e participação dos moradores locais no evento. E diante disso, a secretária 
adianta: 

[...] A participação da comunidade para ir para a festa, é claro que ela não é alta, tendo 
em vista que nós temos um evento com valor considerável e a participação da 
comunidade na festa não é nada alta (...) a comunidade participa do evento em si em 
todos os serviços que são prestados ao evento, como os serviços de transfers. Todo o 
pessoal que trabalha na hotelaria, nos restaurantes, todo o pessoal que no primeiro ano 
era muito resistente mas agora nós temos muitas casas que as pessoas saem de suas 
casas para irem para casas de parentes para alugarem as residências tendo em vista 
grande oportunidade de negócio. (SECRETÁRIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO, 

2019, s.p.). 

Seguindo o discurso da gestora pública, para uma estudante de 22 anos entrevistada, 
“não há muitas opções ou oportunidades de participar da festa como os turistas fazem, 
porque os preços são muitos caros e estudantes como eu não tem a mínima condição”. 
A narrativa desta estudante corrobora com o pensamento de Krippendorf (2003) quando 
ele menciona a falta de equilíbrio na sociedade com a ausência de uma prática turística 
mais harmoniosa que possibilite uma equidade na sociedade. Optar pela captação de 
eventos em que a população não tem condições de participar deve ser avaliado com 
cautela, visto que reflete processos de exclusão e pode promover xenofobia. 
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Para além disso, houve uma série de críticas levantadas pela população quando 
questionadas sobre o processo de sua inclusão na tomada de decisão de 
implementação do evento na comunidade. Alguns entrevistados alegam que o Poder 
Público não consultou claramente a população sobre o projeto. 

Não houve nenhuma consulta a nós, efetivamente sobre o evento. A Prefeitura já 
chegou para nós comunicando sobre o evento lá mesmo no Centro Cultural. Dizendo 
que ia trazer muitos benefícios e empregos para cidade. Aí eles só falaram para escolher 
entre uma empresa e outra, dizendo que a melhor é que faria a festa. (Professora da 

Rede Pública, 33 anos). 

Estas constatações distanciam-se do conceito de desenvolvimento do turismo quando 
sabemos que ele está interligado diretamente a inserção da comunidade nas tomadas 
de decisões. E quando se propõe um evento desta magnitude é importante que os 
residentes tenham total consciência de suas benesses e impactos. De acordo com 
alguns entrevistados a implantação do Réveillon do Gostoso na cidade alterou a oferta 
turística (fato também abordado pela gestora), mas também a dinâmica de lazer e 
entretenimento para os últimos dias do ano (numa visão reducionista e pouco reflexiva), 

considerando a dificuldade de acesso dos residentes (poder aquisitivo) ao evento. 

A única festividade que tinha no fim de ano na cidade era uma festa que a Prefeitura 
fazia para os moradores não passarem em branco a virada de ano. Traziam algumas 
bandas não muito conhecidas que tocavam na Praia da Xepa até o dia raiar, e só. Hoje 
é diferente, com o réveillon aumentou o número de turistas nas ruas e a cidade cresceu. 
Tem mais pousadas, lojas e restaurantes (Comerciante 2, 26 anos) 

As mudanças foram sendo acompanhadas aos poucos pelos residentes que a elas se 
adaptaram. Os comércios foram crescendo e se desenvolvendo à medida que 
aumentava o número de visitantes no município para atender a diversas necessidades 
destes (sendo o réveillon um exemplo). Assim, novos empreendedores foram surgindo, 
ampliando o comércio e a economia da região. Em consonância com esta ideia uma 
residente que está inserido no trade turístico diz: 

O evento como impacto positivo gera muita renda e empregos na comunidade porque 
os residentes passam a investir em seus serviços, seja nas pousadas, bares e 
restaurantes, agências de turismos e outros. Os moradores para ter uma renda a mais 
nesse período até alugam suas próprias casas. Todos aproveitam a oportunidade pois 
depois desse tempo tem a baixa estação e não tem muita coisa na cidade, vem poucos 
turistas. (Proprietária 2, 56 anos). 

Não há dúvidas sobre o crescimento da cidade, e sobre estruturas e oferta de serviços 
aos turistas, visto que a localidade aos poucos se molda para atender as necessidades 
dos visitantes. O comércio e serviços são os setores mais beneficiados, principalmente 
nesse período de evento. Porém, nota-se que o despreparo e anseio pela necessidade 
de obter uma melhor rentabilidade leva o próprio residente em alguns casos a se alto 
segregar (deixando a cidade no período de festa). 

Este exemplo vemos em alguns depoimentos quando dizem que os moradores cedem 
suas próprias casas como hospedagem nesse período e se deslocam para distante do 
fluxo turístico, residindo temporariamente na casa de parentes ou amigos. Entendemos 
que isso pode ser encarado como oportunidade de negócio, mas é preciso refletir sobre 
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acesso à lazer e a dignidade da população que para ganhar dinheiro, deixa seu lar. Esse 
tipo de turismo é o ideal? 

Para além dos impactos tidos como positivos apontados pelos entrevistados, como 
menciona Fagundes e Ashton (2010), sabemos bem que a prática do turismo também 
pode acarretar problemas sérios à comunidade receptora quando este não é executado 
de forma planejada, levando em consideração o cuidado e preservação dos atrativos 
turísticos e o fomento a economia e cultura dos autóctones. “Era preocupante porque 
aqui é um lugar muito simples e tranquilo e a gente perder essa tranquilidade é muito 
ruim. Sem contar que vem gente que fala outras línguas que a gente nem sabe falar” 
(Comerciante 1, 42 anos). 

Em outras palavras um funcionário do Conselho Tutelar, 52 anos, diz que: 

Eu, na verdade, não vejo muitos benefícios para o restante da comunidade a exceção 
dos comerciantes e donos de pousadas e restaurantes. Nesse período a cidade fica 
muito lotada, é gente de tudo quanto é canto. As ruas ficam um caos pra andar de carro, 
os preços dos lugares ficam caros demais até para nós moradores, porque aumentam 
para todos. A gente não tem muito policiamento, não pra essa quantidade toda de gente. 

Eles ficam mais lá no evento. Aí aquela cidade calma e tranquila fica barulhenta demais. 

Gerar experiências positivas apenas para o turista é uma visão reducionista da gestão 
turística (SILVA, 2017), visto que a prática do turismo deve propiciar também uma 
experiência cotidiana edificante para os residentes. Perturbar a tranquilidade de uma 
cidade em detrimento do lazer e entretenimento da massa turística, utilizar seus espaços 
alterando toda a dinâmica do local, pode contribuir para um turismo desordenado e 
excludente. 

Um outro ponto de observação que se pode incluir nesta análise se refere ás 
oportunidades de trabalho de moradores no evento ou a partir dele. Conseguir um 
emprego bem remunerado e com adequadas condições de permanência (salubridade) 
requer as vezes uma acirrada disputa com profissionais de outras cidades no caso do 
Réveillon do Gostoso. Essas pessoas, muitas vezes mais qualificadas e experientes 
ocupam cargos de maior rentabilidade, deixando assim em diversos casos para os 
residentes os subempregos e seus salários de baixa expressividade (inclusive no 
evento). 

Eu até consegui tá lá no evento, mas foi trabalhando. Eu devia ter trabalhado lá por três 
dias, mas não aguentei. Porque era o dia todo na parte da reciclagem ganhando apenas 
R$ 70,00 a diária. Trabalhava muito pra ganhar quase nada. Comparado ao valor de um 
ingresso pra festa, isso é muito pouco que a gente recebe. Dá não (Dona de casa, 46 
anos). 

Em um outro exemplo, um morador narra um fato que aconteceu com ele no primeiro 
dia do evento. 

Foi muito chato o que me aconteceu, porque isso foi descaso. Me chamaram para 
trabalhar no evento junto com mais 20 pessoas daqui mesmo da cidade e quando 
chegamos para trabalhar nos dispensaram dizendo só que tinham chamado outras 
pessoas de Natal. Aí tu vê, eles dão valor mais as pessoas de fora quando a gente aqui 
mesmo da cidade. Eu sou pescador também, sabe? Mas veio um pessoal do SENAC e 
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fez uns cursos aqui pro pessoal da comunidade aprender. Eu fiz o curso de barman pra 
no final eles chamar outras pessoas. Isso é muito errado. Nós aqui que temos que 
trabalhar no evento. (Pescador , 34 anos). 

Em síntese os entrevistados acreditam não terem sido consultados nos processos 
decisórios que envolvem o evento, relativizam os benefícios (deixando claro que os 
lucros estão diretamente ligados ao trade turístico). Os sujeitos da pesquisa 
normalmente não têm condições de consumir o evento, mas reconhecem o potencial 
gerador de divisas do réveillon. Apesar disso, algumas experiências evidenciam um 
descontentamento com a dinâmica da cidade nos dias do evento, como também a baixa 
qualidade dos empregos gerados durante a festa. 

O Réveillon do Gostoso no lazer do residente 

Embora haja uma festa mais elitista e fechada na comunidade de São Miguel do 
Gostoso, não significa que seus residentes deixam de comemorar a data de réveillon 
(Figura 03) ou fiquem completamente excluídos do lazer que a data proporciona. Na 
cidade ocorre também, paralelo ao evento Réveillon do Gostoso a festa de virada de 
ano para os residentes/nativos da localidade. Esta festa é proporcionada hoje pelos 
mesmos organizadores do Réveillon do Gostoso, mas agora na Praia da Xepa, onde é 
montado uma estrutura de palco e há contratação de bandas que tocam durante a virada 
de ano. Esta festividade diferentemente do evento que ocorre paralelamente na cidade 
é em bem menor proporção em tempo, estrutura e programação em comparação ao 
evento do réveillon. Embora se tenha este discurso de que antes era algo menor quando 
a Prefeitura era responsável, se tem a impressão que esta festa é mais para a população 
não passar a data sem comemorações, segundo moradores entrevistados. 

A festa na Xepa não é lá essas coisas não. Eles contratam umas bandas que ninguém 
nem conhece, o local na praia não é tão iluminado e as queimas de fogos é fraca demais. 
Lá as pessoas ficam em grupos na areia mesmo e tem umas barraquinhas vendendo 
comida e bebida. Duas coisas que acho ruim também é a falta de banheiros e porque 
tem poucos policiais (Estudante, 22 anos). 

Alguns dos residentes, principalmente os de maior idade preferem passar este período 
de lazer com familiares e amigos em suas respectivas residências em função da 
distância, acessibilidade a praia e infraestrutura do evento para moradores. Isso convida 
a refletir sobre processos de segregação turística na gestão de práticas de lazer durante 

a festividade de virada de ano. Como externa a aposentada, 65 anos: 

Minha filha, eu já não aguento este tipo de festa, é muita gente e barulho e além do mais 
fica longe da minha casa. Lá não tem nem onde a pessoa se sentar, só se cada um 
levar sua cadeira. Eu prefiro ficar aqui em casa mesmo com meu esposo, meu filho e 
nora, e meus netos também, a gente faz alguma coisa por aqui mesmo. Até os bichinhos 
(crianças) não tem muito o que fazer lá. Não tem uma diversão pra eles. 

Percebe-se que essas ações acabam por segregar muitas pessoas da comunidade, que 
embora residam no município de São Miguel do Gostoso não são alcançados por uma 
programação de lazer que atenda às suas necessidades, diferentemente dos turistas 
que se apropriam de seu território por durante 5 dias para imergirem em muitas práticas 
de lazer e recreação – essas que são distintas das apresentadas aos residentes. 
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O que se vê na cidade são duas realidades de tendência díspar – o lazer do residente 
e o lazer do turista. Apesar de reconhecer a importância do evento, e que a lógica do 
evento não deve ser obrigatoriamente assimilada pelo morador – é necessário refletir 
sobre como essa dinâmica se instala no imaginário dos moradores. É preciso buscar 
uma justiça social e interação ou pelo menos equidade nas experiências do residente e 
do turista. É preciso ter como norte a população local sendo valorizada e sua cultura 
referenciada pelos visitantes, fugindo assim das formações dos guetos, sendo este um 
modo de segregação. 

 
Conclusão 

 
Pensar o turismo nos propõe criar, planejar e gerir ações que promovam o 
desenvolvimento inclusivo e participativo da comunidade desde a tomada de decisões 
a sua implementação e benesses. Tendo o turismo de eventos como um grande 
multiplicador econômico e social, torna-se necessário observar os impactos e louros 
advindos de sua prática aos olhos dos moradores do destino. 

Ao dar voz a moradores de diferentes perfis por meio de uma pesquisa exploratória de 
aproximação e familiarização com o tema, exercitamos com eles a prática da 
participação popular, levantando suas opiniões, inquietações e desejos - sendo aspecto 
fundamental na gestão pública do turismo. 

Nesta perspectiva, ao desenvolver este trabalho, identificamos um evento de sucesso 
financeiro para seus idealizadores e fornecedores. Observamos exemplos de 
autóctones do município de São Miguel do Gostoso que reconhecem o crescimento e 
desenvolvimento da cidade em função da realização desse evento, principalmente para 
os serviços de comércio, hotelaria e alimentação. 

Em contrapartida, alguns entrevistados veem o evento como uma festa elitista e 
segregacionista. Onde pouco ocorre a inclusão da comunidade do ponto de vista da 
participação e lazer devido aos altos preços de ingressos e as opções ofertadas para a 
comunidade. 

Ainda que a Prefeitura realize uma festa para a comunidade no dia 31 de dezembro de 
cada ano, para eles é discrepante a qualidade da estrutura e experiência de lazer da 
festa em comparação com o Réveillon do Gostoso, com bandas desconhecidas 
estruturas pequenas e que muitas vezes não atende as necessidades da própria 
população. Destaca-se também a falta de oportunidades de emprego por alguns 

moradores. 

Percebe-se por fim, que diante do exposto – a percepção desses moradores aponta 
para uma relevância econômica do evento, mas a gestão que não incentiva a uma 
interação social entre os residentes e turistas, e enaltece o distanciamento por meio de 
deslocamento (aluguel de casas), mas na separação em espaços de consumo 
marcadamente distintos, o que fere diretamente o conceito de turismo harmonioso e 
integrador, que busca o desenvolvimento socioespacial. 

Reconhecendo os limites da pesquisa, para estudos futuros complementares a essa 
proposta é então fundamental avançar em pesquisas com metodologias quantitativas 
sobre o impacto do evento na comunidade, além de trabalho que abarque as opiniões 
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e perspectivas também de turistas que participam do evento, além dos organizadores 
do mesmo e fornecedores. 
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Figura 01. Atrações do Réveillon Gostoso. 

 
 

Figura 02. Influencers no Réveillon do Gostoso. 

 
 

Figura 03 – Imagens de comemoração de Réveillon de alguns entrevistados. 
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TÍTULO: Processos de integração versus segregação socioespacial a partir de registros 

midiáticos de viagem em São Miguel do Gostoso – RN 

Resumo 

 

O turismo se destaca no mercado global como um gerador de renda e causador do 
desenvolvimento das localidades que o recebem. Entretanto, é sabido que diversos são 
os impactos que o turismo (se mal planejado) pode trazer, como impactos no meio 
ambiente, na autonomia local, como também na por vezes desigual relação entre 
sujeitos (turistas e residentes). Dessa maneira, o trabalho – que se concentra em um 
dos destinos promissores do litoral nordestino brasileiro, objetiva analisar o processo de 
integração versus segregação de turistas nacionais em São Miguel do Gostoso, por 
meio de registros midiáticos (youtube.com) de viagem doméstica. Para isso, é realizada 
contextualização histórica do município atrelado a atividade turística, além de 
rastreamento das experiências turísticas de visitantes nacionais no destino estudado; e 
identificação nos registros midiáticos de processos de integração turística com a cidade. 
Numa abordagem qualitativa, o trabalho alinha-se a uma pesquisa bibliográfica e 
documental, seguida de análise de conteúdo fílmico com foco na imagem do destino, 
por meio de vlogs (2018-2019). As análises permitiram entendimento de que o destino 
apresenta evidências de segregação socioespacial entre turistas e residentes presentes 
tanto no que se refere a espaços e acessos, como também à práticas de consumo e 
lazer. Resultado que nos convida a refletir sobre formas mais justas de desenvolvimento 
por meio do turismo. 

 
 
Palavras-chave: Turista nacional. São Miguel do Gostoso. Segregação Socioespacial. 

TITLE: Integration versus socio-space secregation process from media travel records in 

São Miguel do Gostoso - RN 

Abstract 

 

Tourism stands out in the global market like a generator of income and a wayto the 
development of the localities. However, it is known that there are several impacts that 
tourism (if poorly planned) can bring, like impacts on the environment, local autonomy, 
as well as the sometimes unequal relationship between subjects (tourists and residents). 
By the way, the work - which focuses on one of the promising destinations of the Brazilian 
northeastern coast, decide to analyze the process of integration versus segregation of 
national tourists in São Miguel do Gostoso, using media records (youtube.com) of 
domestic travel. For this, it is performed historical contextualization of the municipality 
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linked to tourism activity, and tracking of tourist experiences of national visitors in the 
destination studied; and identification in the media records of processes of tourism 
integration with the city. In a qualitative approach, the work is aligned with a bibliographic 
and documentary research, followed by film content analysis focused on the destination 
image, through vlogs (2018-2019). The analyzes allowed the understanding that the 
destination presents evidences of socio-spatial segregation between tourists and 
residents present regarding both spaces and access, as well as consumption and leisure 
practices. This result invites us to reflect on fairer forms of development through tourism. 

 
 
Keywords: Nacional tourist. São Miguel do Gostoso. Socio-spatial segregation. 

Introdução 

O turismo do Rio Grande do Norte é um dos setores mais fortes em divisas, extensão 
de atuação e oportunidades de emprego e investimento. A atividade expande-se na 
última década não apenas em destinos já consolidados como Natal (Capital) e Tibau do 
Sul (praia de Pipa), mas em outras localidades interioranas e litorâneas. O município 
litorâneo de São Miguel do Gostoso (com cerca de 9.531 habitantes – IBGE, 2017) é 
um dos destinos que vem se destacando tanto nacionalmente quanto 
internacionalmente em decorrência de suas praias que compõem um cenário de vila de 
pescadores e pelos ventos alísios que tornam a região favorável para atividades 
esportivas, principalmente as náuticas (SETUR - RN, 2019). 

A localidade que antes era procurada como espaço para descanso ou refúgio (com um 
fluxo de turistas incipiente) passou ao longo da década de 2010 a ser associada a uma 
imagem (principalmente em redes sociais e plataformas de vídeo) de destino alternativo, 
mas também badalado com diversidade de público nacional e internacional em meio a 
campeonatos esportivos e eventos culturais e de lazer. 

São Miguel do Gostoso deu início à atividade turística por meio do mix de marketing e 
de suas estratégias comerciais. Os primeiros visitantes que procuraram a região 
estavam em busca da tranquilidade, descanso e das belezas naturais do lugar. 
Posteriormente, a descoberta desses bens naturais da região (mar e ventos constantes), 
tornou-a propícia para a prática de esportes de aventura como o kitesurf e o windsurf. 

(Taveira, 2018, p. 70 a 71). 

Sabe-se que o turismo impacta em questões que se desdobram sobre as relações 
socioespaciais na dinâmica turística e no cotidiano da comunidade receptora 
(Krippedorf, 2009). Discutir algumas dessas bases ao vislumbrar o crescimento do 
turismo em São Miguel do Gostoso (aqui com ênfase no turista nacional) surge da 
preocupação em estudar relações pertinentes ao desenvolvimento desse destino 
envolvendo o turista nacional-doméstico (que em muitos casos registra sua viagem por 
meio de Vlogs – abreviação de vídeo+blog), o trade e os moradores. 

Nessa perspectiva, inquieta saber – por meio desses vlogs postados na internet - se tal 
destino apresenta fluidez nas relações entre residentes e turistas, se existe fácil 
circulação de visitantes e visitados em espaços, ou se ocorre a manipulação das 
experiências de viagem, afastamento de residentes, resultando em isolamentos. São 
Miguel do Gostoso seria espaço de encontros que evidenciam situações positivas a 
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comunidade ou divergências e distanciamento impressos no trânsito turístico do turista 
e sua relação com o residente? 

Na busca por aproximação a respostas a essas inquietações, a pesquisa busca então 
responder a seguinte pergunta-problema: - Como se dá o processo de 
integração/segregação entre turistas nacionais e residentes em São Miguel do Gostoso 
(2018-2019) por meio de vlogs de viagem (youtube)? 

Para responder a essa questão temos como objetivo geral da pesquisa: - analisar o 
processo de integração versus segregação de turistas em São Miguel do Gostoso, por 
meio de registros midiáticos (youtube.com) de viagem doméstica. E como objetivos 
específicos: - Contextualizar historicamente o processo de "turistificação" do município 
em análise; - Rastrear as experiências turísticas de visitantes nacionais no destino 
estudado; - Identificar nos registros midiáticos processos de integração turística em São 

Miguel do Gostoso - RN; 

Sitiando esses objetivos, a pesquisa pretende avançar no estudo sobre essas relações 
de integração e/ou segregação decifrando dinâmicas e itinerários sociais que envolvem 
o destino, mas também propondo um desenvolvimento da cidade pautado na 

solidariedade e justiça na chegada do turismo em destinos. 

 
Metodologia 

 

Esta pesquisa – que possui uma abordagem qualitativa - foi constituída com base na 
análise de conteúdo bibliográfico e documental que orientou a fundamentação teórica e 
contextualização histórica do destino (objetivo específico 01). Mas também seguiu em 
uma análise de conteúdo (Bardin, 1977), alinhando-se a um contexto fílmico (Bauer & 
Gaskell, 2015 – objetivo específico 02). Essa análise fundamentou-se em vlogs de 
viagem postados no site de compartilhamento YouTube e que apresentavam São Miguel 
do Gostoso como destino de férias nacionais. Tais vlogs foram apreciados por meio de 
categorias de análise e registro (inspirados em Silva, 2017 – Quadro 01), por considerar 
que tais categorias podem auxiliar na interpretação da dinâmica turística (processos de 
integração do turista com o destino). 

Os índices apresentados (devem ser) observados nos vídeos de registros de viagem 
posteriormente selecionados, levando em consideração aspectos imagéticos e 
narrativos (localizações, comportamentos, diálogos, atividades, turnos) presentes nos 
vídeos. (Silva, 2017, p. 136 – parêntese e grifo nosso) 

Após a estruturação dos índices evidenciados no quadro anterior, foram criados critérios 
para seleção de experiências de viagem, incorrendo em 3 filtros que permitiram a 
geração de confiabilidade e representatividade. Seguem eles: 

Palavra-chave: em pesquisa no site de buscas YouTube, a primeira etapa consistiu na 
inserção das palavras “férias”, “turismo”, “passeio”, “vlog” - aqui sendo utilizado em 
alguns casos derivados dessas palavras, como “viajando” e “passear” - seguido do 
nome da cidade “São Miguel do Gostoso” ou a abreviação do nome “SMG”. O resultado 
apresentado pelo site não exige necessariamente a inclusão de tais palavras no título 
do vídeo selecionado. Isso porque o próprio site indica também outros vídeos de 
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temática semelhante e que puderam também ser incorporados.Data de postagem da 
experiência de viagem: o critério foi determinado com base no período que contempla a 
mais recente alta estação, sendo esse período datado de 17 de Fevereiro de 2018 a 10 
de Março de 2019 (primeiro domingo após o feriado do Carnaval dos últimos anos). 
Duração do vídeo: optou-se pela escolha de vídeos com duração mínima de 5 minutos, 
por entender que esse é um tempo consideravelmente adequado para o turista 
apresentar/captar impressões do lugar. 

A terceira e última etapa metodológica atendeu ao objetivo específico 03. Buscando 
especializar e sintetizar o que foi observado nos vídeos (foram selecionadas 08 
experiências ao final da filtragem), permitindo compreender a dinâmica do destino 
turístico, foi feita visita a São Miguel do Gostoso com o intuito de localizar os espaços 
apontados, culminando na elaboração de mapas que evidenciam e dão suporte a uma 
leitura mais dinâmica da experiência turística. Ou seja, destacando o processo de 
Integração vs Segregação. 

 
Resultados e Discussões 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO DESTINO 

 

São Miguel do Gostoso é um município do estado do Rio Grande do Norte, localizado 
na Mesorregião do Leste Potiguar e inserido desde 2005 no polo turístico mais 
consolidado do estado – Costa das Dunas (Mapa 01). O município possui um clima do 
tipo tropical chuvoso, e paisagem com presença de gramíneas intercaladas de árvores 
e/ou arbustos (DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TOUROS, 2005). 

O município conta ainda com um litoral repleto de praias, sendo elas um dos motivos a 
atrair tantos turistas à região. As praias principais são: Praia Ponta do Santo Cristo, 
Praia do Cardeiro, Praia da Xêpa e a Praia do Maceió (no centro urbano), enquanto as 
de Tourinhos, Morro dos Martins e Morro dos Paulos encontram-se em áreas mais 
isoladas e limítrofes do município. 

O município atualmente denominado de São Miguel do Gostoso já foi conhecido como 
“São Miguel de Touros”, pois era distrito do município vizinho de Touros. No final do 
século XX, após um processo de emancipação demandado por frentes políticas e 
representantes do setor produtivo privado, o então distrito foi concretizado como 
município em 16/07/1993. 

O jovem município era conhecido inicialmente pela sua atividade pesqueira, imagem 
que manteve fortemente até a década de 1990, quando timidamente o turismo começou 
a se incorporar ao espaço. Apesar da pesca e agora do turismo e também da energia 
eólica, a região possui também alguma tradição agrícola - levando em consideração seu 
território também rural - voltado para criação de animais e o cultivo de alimentos como 
frutas, legumes e verduras que são resultantes da agricultura familiar (Gonçalves, 2018). 

Dessa maneira, o município conta com comunidades rurais e praieiras que carregam 
traços culturais como a pesca artesanal, a agricultura e o artesanato (destacando-se a 
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arte das “labirinteiras da comunidade do Reduto”), acompanhado de danças como 
bumba-meu-boi e pastoril. Essas características são alguns dos elementos que 
caracterizam essas comunidades e contribuem para construção da identidade cultural 
do município. 

Em uma síntese de sua história, São Miguel do Gostoso foi por décadas uma pequena 
e tranquila vila pesqueira e rural, atmosfera essa que também auxiliou no 
desenvolvimento da imagem de destino turístico que se tem hoje. O local atualmente 
passa por um processo de transformação socioespacial para manter suas antigas 
tradições, mas principalmente para atender a demanda dos parques eólicos (outra 
realidade recente) e do fenômeno turístico – com público internacional e nacional 
(Taveira, 2018). 

Além da chegada de novos empreendimentos e da divulgação internacional voltado para 
o kite e windsurf (principalmente com o turista internacional) a cidade passou a ter o 
aumento de estruturas privadas de hospedagem e alimentação, além de fomento 
público em eventos, buscando captar também o turismo doméstico. O turista nacional 
passa a ser também um “alvo” importante das estratégias. Visto que ele não é o público 
de kite e wind surf, necessitando de outras programações. Investir no nacional é também 
captar público que geograficamente se encontra mais próximo do destino e que dessa 
forma tem maior possibilidade de visitar e com mais frequência retornar. 

Entendendo a estratégia de valorização também do público nacional - cada vez mais 
expressivo no município, essa pesquisa se debruça sobre a relação socioespacial entre 
esse sujeito (turista nacional) e o destino São Miguel do Gostoso. 

  

RASTREAMENTO DE EXPERIÊNCIAS DE VIAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE 

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO/ SEGREGAÇÃO 

 

Os demais objetivos específicos deste trabalho consistem no rastreamento das 
experiências de viagem e na identificação em registros midiáticos (8 vlogs 
compartilhados no youtube) de processos de integração entre turistas nacionais e 
residentes. Para tanto, obedeceu-se uma análise de conteúdo fílmico por unidades de 
análise e registro inspirados em Silva (2017). 

Nessa estruturação realizou-se a comparação entre: a) mobilidade de transporte urbano 
x turístico; b) espaços de lazer e atrativos turísticos; c) atividades de recreação residente 
e motivações turísticas; d) hospitalidade turística e não turística. 

A) MOBILIDADE DE TRANSPORTE URBANO E TURÍSTICO 

No que se refere à Mobilidade do transporte urbano e turístico (VEÍCULO, VIA, FORÇA 
MOTRIZ e TERMINAL), identificou-se que através dos vídeos os turistas em sua maioria 
chegam ao destino por meio de VEÍCULO carro fretado, alugado ou próprio. Apenas a 
experiência de viagem 8 mostra o turista deixando a Capital do estado por meio de 
ônibus interestadual com destino a São Miguel do Gostoso. Isso pode denotar que o 
uso de veículos particulares já em primeiro momento sinaliza um isolamento na 
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experiência de acesso e deslocamento dentro do destino. Ou seja, a experiência de 
acesso ao local pode ser encarada como segregada, tendo em vista que o morador 
utiliza formas muitas vezes compartilhadas de acesso à cidade (ônibus, vans, carros 
compartilhados). 

Outros veículos registrados em vlog são: o buggy e o quadriciclo. É possível identificar 
a utilização de motos na própria faixa de areia da praia - possivelmente conduzidas por 
residentes, já que não é um passeio habitualmente vendido por empresas de receptivo; 
os barcos de pesca são comumente vistos nos vídeos, porém não é evidenciado em 
nenhum momento a utilização destes pelos turistas. Ou seja, mais uma vez pode se 
identificar maneiras distintas de locomoção, agora dentro do destino: quadriciclo e buggy 
(mais comum entre turistas em passeio), e motocicletas (voltado para locomoção de 
residentes). 

Quanto à infraestrutura das VIAS, destaca-se a falta de iluminação que é um fator 
evidenciado em alguns vídeos. É possível notar na experiência de viagem 2, ao fim da 
rua, um estacionamento com carência de iluminação. Assim como na experiência de 
viagem 5, em que também fica perceptível essa mesma ocorrência no momento da 
chegada dos turistas a São Miguel do Gostoso. A falta de iluminação noturna pode ser 
entendida como um fator negativo quanto à sensação de segurança dos turistas, o que 
pode implicar em um primeiro momento a escolha, pelo menos a noite, de se manter 
afastado dos locais públicos e/ou optar por espaços privados como restaurantes e meios 

de hospedagem (onde normalmente os residentes não estão circulando). 

Já em relação ao TERMINAL de passageiros, sabendo que as principais formas de 
acesso e circulação são em veículos pequenos, é possível constatar carros, 
motocicletas e quadriciclos estacionados na própria faixa de areia das praias, próximos 
a quiosques e bares. Entende-se que a circulação de veículos é notoriamente fácil nesse 
espaço de praia, ao mesmo tempo torna-se um agravante levando em consideração 
que no mesmo espaço circulam várias pessoas. 

É notado um estacionamento público na experiência de viagem 2 - mais ao centro da 
cidade. Entretanto se encontra lotado e sem iluminação, o que acaba por gerar 
desconforto para residentes e turistas, sendo essa falta de locais para estacionar um 
fator que acaba fazendo com que os veículos sejam estacionados desordenadamente 
pelas ruas da cidade. 

Enquanto a FORÇA MOTRIZ, é constatada principalmente em força combustão, em 
decorrência dos veículos utilizados (carro, moto, buggy, quadriciclo). Também é visto 
tração animal - cavalo utilizado possivelmente por residente, caminhada a beira mar, e 
força dos ventos em decorrência das práticas de atividades como kitesurf e windsurf 
que foi identificado na experiência de viagem 1 e experiência de viagem 3 - prática cara 
que normalmente não é utilizada por residentes e turistas nacionais. 

B) ESPAÇOS DE LAZER PARA RESIDENTES, ATRATIVOS TURÍSTICOS E 
EQUIPAMENTOS VISITADOS 

Quanto aos espaços de lazer para residentes, atrativos turísticos visitados e 
equipamentos específicos do turismo (Mapa 02), identificou-se que PRAÇAS, 
PARQUES e CENTROS HISTÓRICOS E/OU CULTURAIS são evidenciados apenas 
em dois registros de viagens. Na experiência 7 é possível identificar em horário diurno 
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rapidamente uma praça com academia pública vazia - e a lateral da Igreja São Miguel 
Arcanjo que é usada como ponto de referência para a localização de uma pousada. Em 
nenhum momento é identificado a interação por parte da turista com esses espaços. 
São vistos apenas como elementos do vídeo e ponto de referência. 

Já na experiência de viagem 1, é feito uma visita à pousada Casa de Taipa, onde se 
localiza também o pequeno “Museu Casa de Taipa” - que é uma casa de pau a pique 
criada e mobiliada exclusivamente para fins de visitação. Esse espaço imprime uma 
realidade um tanto quanto desconectada do cotidiano de lazer e da gestão pública do 
município, pois é um espaço privado, criado para fins turísticos-comerciais e não 
evidencia patrimônio local. O espaço pode ser analisado mais como um ambiente 
espetacularizado para consumo unicamente turístico. Cria-se então um produto com 
características de simulacro (Baudrillard, 1981) - onde é impresso uma forma de 

representação manipulada do real. 

Não se quer aqui descreditar o produto “Museu da Casa de Taipa” (que ainda não possui 
registros oficiais de categorização), mas identificá-lo como um dos poucos espaços de 
memória visitados pelo turista, e sabendo que ele é privado e não é uma edificação 
histórica, nos evidencia mais uma forma de isolamento - não apenas no campo espacial, 
mas de representação e valorização da cultura local na relação turismo - cidade. 

Ainda sobre os atrativos artificiais, é notado que existem poucos atrativos históricos-
culturais que geram a valorização da comunidade de alguma forma. Os que aparecem 
nos registros de viagem estão inseridos em outros municípios. Por vezes a experiência 
de viagem faz crer que eles fazem parte do destino, como no exemplo do Marco do 
Descobrimento e da Capela de Nossa Senhora dos Navegantes. Entretanto, essa 
realidade nos convida a refletir sobre a “imaginação geográfica” (Crang, 1998; Castro, 
2002; Silva, 2017), tendo em vista que o turista tem uma visão reducionista e equivocada 
de localização geográfica de atrativos turísticos. 

No geral é percebido uma carência de atrativos artificiais na experiência turística exibida 
nos vlogs. Isso implica em uma falta de integração do turista com elementos históricos 
e de socialização citadina, alimentando a criação, por exemplo, de uma bolha turística 
(JUDD, 1999) que acaba por tornar a vivência de viagem reduzida pela falta de contato 
com outras partes que compõem a cidade como um todo. 

Já em relação a PRAIAS, LAGOS E RIOS, são evidenciadas sem exceção as praias em 
todos os vlogs como ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS bastante frequentados, 
como por exemplo Praia de Santo Cristo, Praia do Cardeiro, Praia do Maceió, Praia da 
Xêpa e Praia de Tourinhos. Turistas apresentam também a Praia do Marco (pertencente 
ao município de Pedra Grande) como - possivelmente - atrativo de São Miguel do 
Gostoso, já que não fica claro na fala da turista a distinção em relação a localização de 
tal praia, evidenciando mais uma difusão na imaginação geográfica do destino. 

Nesses espaços de praia em geral concentram-se banhistas, sendo possível verificar 
residente compartilhando os mesmos locais que os turistas - seja na prática de lazer, 
seja na condição de fornecedor de produtos e serviços. As praias geralmente 
apresentam muito pouco número de banhistas (além de praticantes de kite e windsurf) 
e contam com elementos comuns de tais espaços, como algumas barracas e quiosques 
na longa faixa de areia (calçadas), além de pontos de apoio, equipamentos e barcos de 
pescadores. Aparentemente as praias estão limpas, com exceção de um momento na 
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experiência de viagem 8 onde o turista reclama da limpeza da Praia da Xêpa e da Praia 
de Tourinhos. 

Quanto aos EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DO TURISMO que poderiam ser 
comparados com os de uso e permanência do residente, destaca-se inicialmente a 
HOSPEDAGEM. Como meios de hospedagem evidenciados destaca-se pousadas, 
além de experiência de locação de residência. Essas formas de hospedagem variam 
entre empreendimentos mais sofisticados, àqueles mais simples. Alguns registros 
localizam os meios de hospedagem a beira mar, outros no perímetro mais urbano. 
Entretanto, os lugares registrados em sua maioria contavam com aparelho de ar 
condicionado, TV e Wifi, estacionamento, áreas de jardins, redes e uma piscina. 

Mesmo reconhecendo que a estética de algumas pousadas explora uma atmosfera mais 
tropical e aparentemente simples, as poucas casas dos residentes captadas pelos 
vídeos turísticos são aparentemente bem mais simples do que as experiências de 
hospedagem. É possível ver não muito além das fachadas das pequenas casas 
conjugadas em momentos aleatórios dos vídeos. E apesar de existirem turistas 
hospedados mais ao centro da cidade, não é possível registrar momento de visitação 

ou contato com pessoas dessas casas (vice-versa). 

Em visitação ao destino e busca em site de reservas (booking.com) o pesquisador 
também percebeu certa concentração dos meios de hospedagem entre a via RN-221 
(que corta a cidade) e a beira mar, sendo a orla praticamente voltada para essa atividade 
e para o setor de alimentação (Mapa 03 – trata-se de uma figura ilustrativa, não 
apresentando localização exata de equipamentos), sendo pequena a presença de 
residências de qualquer padrão nesta região. A concentração urbana de residências 
está claramente alocada do outro lado da via RN-221 (via que permite uma interseção - 
cenário de certo contato entre turistas e residentes), permitindo a reflexão sobre possível 
segregação espacial em área funcional turística (HAYLLAR, GRIFFIN, 2011). 

Os registros de ALIMENTAÇÃO dos turistas já apresentam influência internacional, 
oferecendo um menu diversificado, em que pratos e insumos tradicionais do nordeste 
brasileiro, como tapioca, cuscuz, bolos, sucos de fruta da estação, água de coco 
(oferecidos no café manhã), além de peixe e camarão; dividem espaço com propostas 
de outros regiões (cachaça de jambu - fruta da região norte do Brasil) e nações (pizza 
e espaguete - Itália e China, crepe, salada, espumante - França, ceviche - Peru, comida 
mexicana), e releituras em receitas contemporâneas que integram pratos e técnicas 
tradicionais e internacionais (pizza com massa de tapioca e manteiga da terra, dim-dim 
gourmet, etc). 

Não há registro de alimentação compartilhada com residentes. O momento em que o 
turista consome produtos alimentícios na presença do residente, normalmente é no 
instante em que o morador é prestador de serviços ou produtos. 

O LAZER do turista e também do residente é voltado à extensa faixa de areia que o 
município possui, onde é possível realizar (turistas) passeios de quadriciclo e buggy, 
banho de mar. Os espaços de lazer também são oferecidos nos meios de hospedagem 
e de alimentação (ou seja, espaços fechados e pagos). Na experiência de viagem 3 é 
notado que o restaurante oferece um espaço com piscina para os clientes, e nas 
experiências de viagem 3 e 5 podemos verificar a infraestrutura de lazer nos próprios 
meios de hospedagem, que contam com elementos como piscina. 
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Enquanto a equipamentos (espaços públicos) de fato voltados ao lazer, não se pôde 
evidenciar pelos vlogs além da praia, apesar de acreditarmos que o turista que visita as 
praias urbanas do município tem acesso a faixas de calçada e especificamente na Praia 
da Xepa tem acesso visual a uma quadra de esportes que é utilizada pelos residentes 

em suas práticas esportivas. 

O que se percebe é que as práticas de lazer não convidam normalmente à interação 
entre turistas e residentes. Parte das principais atividades de lazer acontecem em 
espaços fechados ou quando em espaços abertos, exigem também pagamento 

(quadriciclo, kite e windsurf, buggy). 

A VIDA NOTURNA está diretamente ligada à alimentação fora do lar para o jantar ou 
tomar drinks. Os vídeos não apontam qualquer programação que dê indícios de 
integração com a população ou com a cultura local, seja em espaços públicos ou 

privados, seja por meio de eventos. 

No que se refere a AGENCIAMENTO, é possível identificar uma empresa de 
investimentos em turismo e imóveis, sendo o turismo imobiliário uma possível área em 
crescimento na dinâmica do município. É visto ainda uma escola (guarderia) de 
kitesurf/windsurf. Apesar dos dois exemplos identificados, e do reconhecimento de mais 
empresas em visita do pesquisador, não se pôde apontar a estrutura física de outras 
empresas como agência de receptivo ou de locação de buggys e quadriciclos nos 
registros. 

O tema COMPRAS não foi evidenciado em nenhum dos vlogs. É percebido que os 
turistas até passam perto de lojas, porém não registram compras nesses lugares em 
seus vídeos. Apesar disso, foi visto em última etapa metodológica - visita ao Município 
- a existência de diversas lojas de artesanato e vestuário de moda praia. Pode-se 
denotar a ideia de que o artesanato local é pouco enaltecido na experiência de viagem 
ao destino. 

C) ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA RESIDENTES (FLUXOS) E MOTIVAÇÃO 
TURÍSTICA (FLUXOS) 

As ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA RESIDENTES e MOTIVAÇÃO TURÍSTICA 
até que se aproximam, tendo em vista que o espaço das principais práticas é a praia. 
Entretanto, os residentes associam-se a práticas de banhistas, mas também a algumas 
atividades ESPORTIVAS, como vôlei de praia e crianças jogando futebol na praia. 

As motivações turísticas de “Sol e Praia” e “Aventura” são evidenciadas nos vídeos com 
idas a praia para banho, caminhadas e/ou contemplação do pôr do sol, acrescido de 
alguns registros de passeios em buggy, quadriciclo e observação do kite e wind surf. 

Apesar de alguma vertente para aventura, o turismo de “Sol e Praia” é a principal 
motivação do turista nacional. Notadamente a prática desse tipo de turismo já convida 
a paisagens tropicais inóspitas, com pouco público e em muitos casos pouco contato 
com o residente. E neste caso, não é diferente - a dinâmica de vila de pescadores e sua 
cultura não é um traço fortemente explorado e gerador de motivação turística para o 
destino em questão. O que permite entender a motivação quase que unificada (quando 
se trata do turista nacional) como um fator também de segregação entre os sujeitos. 
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D) HOSPITALIDADE NÃO TURÍSTICA (FLUXOS) E HOSPITALIDADE TURÍSTICA 
(FLUXOS) 

Em relação a HOSPITALIDADE NÃO TURÍSTICA (daquele que não está diretamente 
ligado à atividade turística), não foi constatado nenhum contato com servidores públicos, 
trade não turístico e moradores nos vlogs analisados. Esse dado confere importante 
traço de segregação ao município. Por mais que os turistas muitas vezes se hospedem 
em áreas urbanas, frequentem faixas de areia onde o residente se encontra, o contato 
com o sujeito fora da estrutura turística não é evidente e comum. Esse não contato 
reforça a ideia de distanciamento presente entre eles, principalmente o distanciamento 
com os autóctones que são parte importante no processo de construção de um destino 
mais integrado. 

No que diz respeito a HOSPITALIDADE TURÍSTICA, o trade público (policiais do 
turismo, guias municipais, secretários, etc) também não é evidenciado nos vlogs. Já o 
trade privado é visto em todos os registros de viagem, porém não é mostrado de fato 
um contato - uma conversa, uma integração entre as partes. A única exceção está 
presente nas experiências de viagem 1 e 3, em que breves conversas sobre atrativos 

turísticos são registradas. 

Esse baixo ou nenhum contato do turista com o trade não turístico e os moradores, 
acrescido do seu quase que exclusivo contato com os funcionários e gestores do trade 
turístico, aponta para uma reflexão sobre confinamento (SILVA, 2017) em uma 
programação pouco espontânea e em uma dinâmica em que o visitante apenas dialoga 
com seus pares ou com sujeitos envolvidos na busca do lucro por meio do turismo, do 
capital espetáculo. 

 

Conclusão 

 

Feito a análise das experiências de viagem alinhada ao processo de integração versus 
segregação entre turistas nacionais e os residentes no município de São Miguel do 
Gostoso, é notório dentro do cenário analisado que as formas de integração dos turistas 
nacionais com o destino, seus residentes e seus demais elementos são limitadas. 

A região teve seu crescimento recente alinhado a atividade turística, evoluindo de 
pequena comunidade pesqueira para um dos destinos mais promissores do nordeste 
brasileiro. Essa dinâmica fez com que o município criasse uma forte veia turística. Como 
resultado desse processo de “turistificação” é facilmente perceptível o aumento da 
criação de empreendimentos como restaurantes, bares, pousadas agências de 
receptivo e locação de transportes (muitas vezes geridos por novos moradores advindos 
de outras regiões), que dão suporte à chegada e estadia de turistas. 

Enquanto a análise dos registros midiáticos, a vivência dos turistas com a cidade, seu 
ritmo e moradores é mínima. Não se observa integração com os residentes - a não ser 
em práticas de consumo (o residente como prestador de algum serviço), assim como 
não se observa espaços públicos que de alguma forma possam promover de maneira 
mais fluida essa integração. Observa-se in loco (e não nos vídeos) algumas praças 

ocupadas por residentes, mas não frequentadas por turistas. 
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A principal motivação dos turistas está relacionada prioritariamente com os atrativos 
naturais (as praias). É possível perceber facilmente nas experiências de viagem que 
esses espaços são frequentados repetidas vezes - seja para banho de sol e mar, seja 
para práticas de aventura, com o uso de quadriciclos e buggy (atividades realizadas em 

espaços isolados e a preços pouco acessíveis para moradores). 

Além disso, destaca-se fortemente o relaxamento e bem-estar associado às estruturas 
das pousadas e restaurantes. Poucos são os momentos em que se identifica associação 
ao povo da cidade, e seus traços culturais e históricos. Em alguns casos, os registros 
do patrimônio histórico e cultural é de elementos de outros municípios próximos e não 
do próprio município em questão. 

Os mapas registram que a área funcional turística do destino apresenta características 
que se aproximam da ideia de gueto turístico. As experiências de viagem evidenciam 
uma bolha turística, em que turistas permanecem reclusos em espaços dissociados dos 
residentes em grande parte (apesar de algumas evidências de integração). Dificulta-se 
assim a integração entre os turistas e residentes na cidade, que por sua vez carrega 
traços que são desconhecidos pelos turistas que visitam o destino. 

Conclui-se essa pesquisa reconhecendo seus limites, entendendo ser necessário 
avançar em pesquisas também com o olhar do turista internacional e principalmente do 
residente de São Miguel do Gostoso, aprofundando questões sobre esse processo de 
segregação/integração entre visitantes e visitados. 
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Mapa 01 - Localização de São Miguel do Gostoso - RN 

 
 

Mapa 02 - São Miguel do Gostoso - Atrativos turísticos e equipamentos visitados 

 
 

Mapa 03 - São Miguel do Gostoso - Área funcional turística - Meios de hospedagem, 
restaurantes e agências de receptivo/passeios/locação e guarderias 

 
 

Apêndice 01 - lista de vídeos selecionados 
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Apêndice 02 - lista de vídeos selecionados 

 
 

Quadro 01 - Evidências de Processos de Integração dos Turistas com a Cidade-Cenário 
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TÍTULO: MAPEAMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA ACERCA DA BIBLIOTECONOMIA SOCIAL, CRÍTICA E PROGRESSISTA 

Resumo 

 

A Biblioteconomia é um campo científico que tem apresentado nas últimas décadas a 
discussão mais forte sobre seu caráter social e a importância de se afastar de uma base 
conservadora. Assim, novos termos qualificadores desta Biblioteconomia podem ser 
encontrados como, por exemplo, Biblioteconomia Social, Progressista e Crítica. Essa 
Biblioteconomia alternativa e sua produção consiste no foco desta pesquisa que tem 
como objetivo geral mapear a produção científica indexada em distintas bases de dados. 
O procedimento metodológico selecionado foi a bibliometria, de cunho quantitativo, que 
visa, nesse primeiro momento, identificar a ocorrência dos termos “Biblioteconomia 
Social”, “Biblioteconomia Progressista” e “Biblioteconomia Crítica”, assim como os 
termos correspondentes em inglês “Social Librarianship”, "Progressive Librarianship" e 
“Critical Librarianship”. Foram selecionadas duas bases de dados, uma nacional e outra 
internacional, para coleta de dados, a saber: Base de Dados em Ciência da Informação 
(BRAPCI) e Library and Information Science Abstracts (LISA). A pesquisa com os 
termos nas referidas bases ocorreu em janeiro de 2019, por conseguinte, os dados 
coletados foram tabulados a fim apresentá-los. Foi possível perceber que o uso dos 
termos ainda é pouco presente na produção biblioteconômica, e que passam a ser 
utilizados a partir da década de 2000. No Brasil o “divisor de águas” foi o Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), de 2017. 

 
 
Palavras-chave: Biblioteconomia Social. Biblioteconomia - Epistemologia. Bibliometria. 

TITLE: MAPPING OF SCIENTIFIC PRODUCTION NATIONAL AND INTERNATIONAL 

ON SOCIAL, CRITICAL AND PROGRESSIVE LIBRARIANSHIP 

Abstract 

Librarianship is a scientific field that has presented in recent decades the strongest 
discussion about its social character and the importance of moving away from a 
conservative base. Thus, new qualifying terms for this librarianship can be found, for 
example, Social, Progressive and Critical librarianship. This alternative librarianship and 
its production is the focus of this research that has as a general objective to map the 
scientific production indexed in different databases. The methodological procedure 
selected was quantitative bibliometry, which aims, at this first moment, to identify the 
occurrence of the terms "Social Librarianship", "Progressive Librarianship" and "Critical 
Librarianship", as well as the corresponding English terms "Social Librarianship", 
"Progressive Librarianship" and "Critical Librarianship". Two databases, one national and 
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the other international, were selected for data collection, namely, "Social Librarianship", 
"Progressive Librarianship" and "Critical Librarianship": Information Science Database 
(BRAPCI) and Library and Information Science Abstracts (LISA). The search with the 
terms in these databases took place in January 2019, therefore, the collected data were 
tabulated in order to present them. It was possible to notice that the use of the terms is 
still little present in library production, and that they are used from the decade of 2000. 
In Brazil the "watershed" was the Brazilian Congress of Library and Documentation 
(CBBD) of 2017. 
 
Keywords: Social Librarianship. Librarianship - Epistemology. Bibliometry. 

Introdução 

Desde os primórdios até a Idade Média, as bibliotecas constituíram em instituições 
destinadas ao armazenamento, organização e acesso apenas aos autorizados. Apesar 
de em ambos os momentos históricos as bibliotecas serem espaços de guarda, na 
Antiguidade a produção do conhecimento e a constituição das grandes bibliotecas 
associavam a metáfora de “espelhos do mundo”, isto é, uma tentativa de refletir a 
produção do conhecimento, de modo que as bibliotecas convergiam em centros de 
produção e acumulação da cultura (BARBIER, 2018). Enquanto na Idade Média, os 
acervos das bibliotecas dos mosteiros, conventos, abadias e igrejas limitavam-se aos 
conhecimentos teológicos, e ainda sob o controle de acesso e produção pela igreja 
católica, o que impossibilita uma aproximação ilimitada desses dois momentos na 
história das bibliotecas, como aborda Martins (2002). Na Idade Moderna, a preocupação 
com a produção dos registros humanos, sobretudo, a retomada das obras artísticas e 
científicas produzidas na Antiguidade, antes enclausuradas, mais o aumento 
exponencial dos livros impressos nas oficinas tipográficas. Assim, de uma 
Biblioteconomia pré-científica, a modernidade inaugura uma Biblioteconomia proto-
científica (TANUS, 2018), marcada pela produção de bibliografias, de tratados e 
manuais com vistas a organizar os conhecimentos. Os dispositivos de organização 
como os catálogos, os inventários, e as classificações também destacam-se como 
instrumentos que visavam impor uma “ordem dos livros” nas bibliotecas, estas marcadas 
pelo acúmulo de livros manuscritos e impressos, o que as coloca dentro de uma 
“perspectiva enciclopédica” e do retorno ao sonho de uma “biblioteca universal” 
(BARBIER, 2018). Com a Idade Contemporânea, após a Revolução Francesa, a 
biblioteca, em especial, a biblioteca pública se configura como um espaço de acesso 
aberto e mantido pelo Estado, (BRETTAS, 2010). É, portanto, no século XIX, que 
começam os primeiros cursos superiores de Biblioteconomia, em meio a consolidação 
do Positivismo, seio das Ciências Sociais. É imperiosa a necessidade da 
individualização do conhecimento e da legitimação da produção científica, por meio do 
estabelecimento de teorias, métodos e técnicas de organização dos saberes 
especializados para cada um dos campos em formação. Dito isto, a Biblioteconomia se 
configura nesse momento como um campo devotado para os processos técnicos da 
organização do conhecimento, mais detidamente nos espaços das bibliotecas, as quais 
são marcadas pela tônica do pensamento hegemônico com sendo o foco dos fazeres e 
dos saberes. A produção de teorias e sistematizações específicas do campo da 
Biblioteconomia fortalece com a Escola de Chicago, que a partir do primeiro doutorado 
na área, na década de 1920, busca a delineação mais clara de um paradigma científico 
(DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, 2002). 
Uma mudança na Biblioteconomia ecoa a partir dos escritos de Jesse Shera e 
Margareth Egan (1952) com a “epistemologia social”, e nos diversos escritos acerca do 
tema, em que focalizam no aumento da utilidade dos registros gráficos e no contexto 
cultural das bibliotecas como instituições sociais e no indivíduo, que possui suas 
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necessidades informacionais. No Brasil nas últimas décadas, em especial, após a 
ditatura militar (1964-1985), momento conhecido como redemocratização, inicia-se na 
Biblioteconomia uma discussão mais intensa sobre o caráter social e a importância de 
se afastar de uma base tradicional, conservador e puramente tecnicista. Assim, tendo 
como objetivo verticalizar essa discussão, delineou-se como escopo deste trabalho: 
mapear a produção científica acerca da “Biblioteconomia Social” indexada na Base de 
Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e Library and Information Science Abstracts 
(LISA). Considera-se que o termo Biblioteconomia Social mantém estreita relação com 
outros termos, sobretudo, Biblioteconomia Progressista e Biblioteconomia Crítica, que 
são também mais difundidos na literatura biblioteconômica. 
 
Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo convocou-se a pesquisa exploratória e a 
abordagem quanti-qualitativa. A pesquisa exploratória é aquela que tem por objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 
ou a construir hipóteses (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A pesquisa quantitativa 
vincula-se ao registro e quantificação das informações, que corresponde ao uso da 
técnica bibliométrica. A bibliometria corresponde ao estudo matemático e estatístico da 
produção e comunicação escrita, com vistas a discussão do comportamento da 
informação registrada (FIGUEIREDO, 1977). Para o levantamento dos dados foram 
selecionadas intencionalmente duas bases de dados, uma nacional e outra 
internacional, a saber: Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e Library 
and Information Science Abstracts (LISA). 

A BRAPCI disponibiliza referências e resumos de 19.255 textos publicados em 57 
periódicos nacionais impressos e eletrônicos da área de CI, sendo uma base de dados 
amplamente utilizada no cenário brasileiro. A LISA, por sua vez, é reconhecida 
nacionalmente e internacionalmente, e indexa desde 1969 mais de 300 periódicos de 
quarenta países, em mais de vinte línguas. A pesquisa em ambas as bases concentrou-
se nos artigos avaliados pelos pares, excluindo assim outras tipologias documentais, 
como, por exemplo, teses, dissertações, anais de congresso, comunicações, entre 
outros documentos que as respectivas bases de dados indexam. A coleta de dados 
ocorreu em janeiro de 2019, sem a delimitação temporal durante o processo de busca. 

Para o levantamento da produção científica materializada nos artigos publicados em 
periódicos acadêmicos e indexados, elegeu-se os termos estratégicos para as 
consultas. Os termos na base de dados nacional foram: “Biblioteconomia Social”; 
“Biblioteconomia Progressista” e “Biblioteconomia Crítica”. Para a base internacional 
foram definidos os seguintes termos na língua inglesa: “Social Librarianship”, 
"Progressive Librarianship" e “Critical Librarianship”. Optou-se por buscar os termos 
compostos dentro das aspas de modo a verificar a ocorrência efetiva das expressões, 
e não os termos em separados. O resultado de artigos sem a precisa ocorrência dos 
termos supracitados foram excluídos dos resultados. Importante destacar ainda que os 
termos “Critical Library Science” e “Progressive Library Science", não apresentaram 
resultado de busca, já com “Social Library Science", foi recuperado um artigo que 
também apareceu na busca com o termo “Social Librarianship”. 

Ainda nesse primeiro momento de mapeamento da produção científica, objetivou-se 
compreender a partir da leitura dos elementos pré-textuais (título, resumo, palavras-
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chaves) a temática dos artigos identificados. Desse modo, é apresentado a abordagem 
dos artigos, assim como todas as palavras-chaves dos artigos foram extraídas para a 
composição de uma nuvem de palavras, o que permite uma visualização das mesmas. 
Cumpre salientar todos os artigos oriundos da base BRAPCI possuíam palavras-
chaves, enquanto alguns artigos da base LISA não apresentavam as palavras-chaves. 
Outro problema na coleta das palavras-chaves envolveu a não disponibilidade do artigo 
na íntegra para esse levantamento, isto é, a base indexa o periódico, possibilitando 
recuperar os artigos, mas em alguns casos o seu download não foi possível. Todavia, 
apesar do não uso de palavras-chaves em artigos internacionais e a dificuldade do 
acesso de outros artigos, a base LISA disponibiliza no campo assunto as palavras 
relacionadas ao tema do artigo, sendo, portanto, estas palavras identificadas para 
compor essa descrição. 

 
Resultados e Discussões 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA INDEXADA NA BASE BRAPCI 

Na Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) a ocorrência pelos registros de 
“Biblioteconomia Social” por meio da busca pelo termo composto, utilizando aspas, e 
aplicando o filtro adicional “todos” nos resultados obtidos, sem a delimitação do recorte 
de tempo, possibilitou a recuperação de 12 resultados. Já com o termo “Biblioteconomia 
Progressista”, na referida base de dados, foram recuperados apenas 2 resultados, e 
com o termo “Biblioteconomia Crítica” a ocorrência dos registros foi de apenas 1 
resultado. Percebe-se o uso desses termos em artigos científicos é recente no Brasil, 
tendo em vista poucos trabalhos foram recuperados. Com a intenção de perceber a 
distribuição temporal destes artigos, identificou-se os anos de publicação de cada um, 
o que gerou Gráfico 1. 

Dos 12 artigos coletados que compões os resultados recuperados sob o termo 
Biblioteconomia Social, 6 deles foram apresentados no Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (CBBD, 2017), que teve como 
tema nuclear a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Portanto, considera-
se que o “divisor de águas” na produção científica brasileira referente ao uso do termo 
“Biblioteconomia Social” foi o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 
(CBBD) realizado em Fortaleza, Ceará, em 2017, e que teve pela primeira vez o Eixo 4: 
Bibliotecas para todos: Acessibilidade para pessoas com deficiência, inclusão social, 
enfoque de gênero, bibliotecas como espaço de aprendizagem. Biblioteconomia Social. 
Esses artigos discutem desde os serviços de informação para além dos muros das 
bibliotecas até as noções de responsabilidade social e empreendedorismo social do 
profissional bibliotecário. 

Os artigos publicados antes do CBBD 2017, já apresentavam uma perspectiva de novos 
comportamentos para a Biblioteconomia, são eles: “Implantação da Biblioteca no 
Cárcere: desafios e possibilidades” (autoria de: Leni Beatriz Colares; Catia Rejane 
Lindemann); “Bibliotecas prisionais catarinenses e a ausência do bibliotecário” (autoria 
de: Amabile Costa; Catia Rejane Lindemann; Daniella Camara Pizarro; Joel Nunes da 
Silva), e “Por uma Biblioteconomia mais social: interfaces e perspectivas” (autoria de: 
Catia Lindemann; Daniela Spudeit; Elisa Cristina Delfini Corrêa). Enquanto o primeiro e 
o segundo argumentam sobre o termo no sentido de responsabilidade social, de 
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comprometimento com a sociedade, ao se implantar uma biblioteca penitenciária e 
promover o acesso à leitura aos presos em um ambiente de restrição, o terceiro artigo, 
apresenta uma reflexão teórico-prática do próprio termo Biblioteconomia Social, como 
uma nomenclatura pouco utilizada no país até aquele momento. Tendo, portanto, como 
uma das grandes novas vozes em prol da Biblioteconomia Social a autora Catia 
Lindemann, que é autora dos referidos artigos. 

Destaca-se que a compreensão de uma “Biblioteconomia Social” está também 
associado ao uso também de outros temos que criticam o modelo anterior de uma 
Biblioteconomia tecnicista, conservadora, tradicional, como, por exemplo: 
Biblioteconomia Progressista e Biblioteconomia Crítica. Assim, em relação ao resultado 
desses dois termos a recuperação sinalizou três artigos no total. O emprego do termo 
“Biblioteconomia Progressista” na coleta possibilitou a recuperação de apenas dois 
artigos. O primeiro “Construções intersubjetivas na prática bibliotecária: reflexões” 
(autoria de: Jetur Lima de Castro; Luiz Eduardo Ferreira Silva; Alessandra Nunes de 
Oliveira) sintetiza a necessidade das ações progressistas implicando na receptividade 
de uma ciência biblioteconômica humanística e próxima do social. No segundo artigo, 
“Entre a censura e a disseminação: uma análise crítica sobre a prática profissional 
bibliotecária fundada na emancipação de informação e dignidade humana” (autoria de: 
Alessandra Nunes de Oliveira; Jetur Lima de Castro ), o termo está relacionado a busca 
pelo comprometimento com o social, vinculado a transposição de barreiras e de práticas 

convencionais. 

Com o termo Biblioteconomia Crítica foi recuperado apenas um artigo, “Ideologia e 
Competência Crítica em Informação: um olhar para movimentos de Biblioteconomia 
crítica” (autoria de: Andréa Doyle) que trabalha esse termo como um esforço de 
aproximação da academia e a sociedade a fim de dar suporte aos movimentos sociais 
alinhados aos preceitos de competência crítica em informação. 

Somando-se todas as palavras-chaves dos quinze artigos recuperados na base 
BRAPCI a partir dos critérios de busca, elas totalizaram 63 palavras-chaves. O Gráfico 
2 apresenta as mais frequentes com corte acima de dois, e na Figura 1 todas as 
palavras-chaves geradas a partir do software Wordle. 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA INDEXADA NA BASE LISA 

O termo “Social Librarianship” apresentou 3 resultados. Com o termo “Progressive 
Librarianship” foram recuperados 13 resultados e com “Critical Librarianship” o resultado 
foi de 23 trabalhos. O processo de coleta desses dados possibilitou perceber que esses 
termos são frequentemente mais trabalhados em outros países do que no Brasil. A 
busca com os três termos “Social Librarianship”; “Progressive Librarianship”; “Critical 
Librarianship” totalizou 39 trabalhos, com taxas mais elevadas de publicação em 2001 
(oito trabalhos), vinculados a edição v.22 do periódico sul africano Innovation (ISSN: 
1025-8892) e 2017 (12 trabalhos) com artigos publicados em diferentes periódicos. Para 
melhor visualização da distribuição temporal dos artigos segue-se o Gráfico 3. 

Os artigos coletados na Library and Information Science Abstracts (LISA) sob a 
perspectiva do termo “Social Librarianship” discutem o papel social das bibliotecas, 
bibliotecários, atentando para o contexto e o potencial da biblioteca em desenvolver as 
comunidades. 
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Com o termo “Progressive Librarianship” os artigos trazem discursões sobre a biblioteca 
ser um espaço de fomentação de debates e projetos críticos voltados para a 
transformação social, equitativo e não discriminatório, ou seja, um lugar de militância de 
associações e grupos de bibliotecários progressistas contra a censura dentro das 
políticas de seleção em bibliotecas, onde inserem-se questões como a neutralidade 
profissional e liberdade intelectual na atuação profissional em contraponto com os 
códigos de ética da IFLA, tendo em vista o caráter conservador dessas instituições na 
década de 1990 frente aos desafios e problemas sociais, a exemplo do Apartheid. 

Com o termo “Critical Librarianship” como dito foram recuperados 23 artigos. 
Apresentam discursos que trazem a biblioteca como um ambiente de aprendizado crítico 
na busca de informações seguras, contrapondo ao surgimento das Fake News, no 
resgate dos conhecimentos negligenciados e ampliação da diversidade de perspectivas 
por meio da literacia informacional dos usuários agenciados principalmente pelo 
bibliotecário, vindo a surgir a concepção de “bibliotecas como espaços seguros” 
podendo ajudar na independência na pesquisa e no desafio as fontes tradicionais de 
informação. Há também questões contribuintes para a visibilidade invisibilidade das 
bibliotecas no tocante a consciência política, o engajamento e o comprometimento com 
a profissão. Aspectos esses, que podem ser potencializados tendo em vista o 
desenvolvimento de currículos alinhados ao reconhecimento de princípios como 
democracia, diversidade, bem público e responsabilidade social. 

De modo geral, esses artigos apontam uma visão diferenciada da biblioteca como 
ambiente seguro e de aprendizado, de combate ao preconceito, de diversidade e 
inclusão étnico-racial, acentuam a responsabilidade social da instituição e do 
bibliotecário(a), bem como este profissional passa a ser ressaltado como um agente de 
transformação, figura política, cultural e social. A informação também assume um 
protagonismo no sentido de construção da cidadania e como um elemento 
intersubjetivo, sendo construído pelo sujeito em meio a realidade social. 

Os 39 artigos apresentaram uma diversidade de palavras-chaves, ao todo foram 230 
termos, sendo 117 com ocorrência apenas uma vez, as frequências acima de dois foram 
sistematizadas no Gráfico 4, enquanto todas as palavras podem ser vistas na Figura 2. 

 
Conclusão 

 
A Biblioteconomia Social nasce aliada ao pensamento reflexivo e crítico, dentro e fora 
das bibliotecas, para que os bibliotecários(as) percebam e atuem como protagonistas 
diante do seu papel e responsabilidade social. A Biblioteconomia por muitos séculos 
ocupou-se da organização da informação, sem atentar-se de modo mais íntimo para os 
usuários (sua diversidade e inclusão), bem como para o próprio contexto, o que a 
colocou num plano de idealização, onde a historicidade e os sujeitos pareciam distantes 
do seus fazeres e dos saberes. Todavia, como bem posto pelas autoras, [...]"não pode 
haver menosprezo ao tecnicismo bibliotecário, pois sua existência é essencial para dar 
funcionalidade à biblioteca como prestadoras de serviços. [...] mas é preciso dar 
fundação social à biblioteca, para que ela possa atingir seu objetivo de entrelaçamento 
nas questões bibliotecárias em conjunto com a realidade social, colocando a biblioteca 
como espaço e objeto central e acesso à informação e cultura dentro da sociedade". 
(LINDEMANN; SPUDEIT; CORRÊA, 2016, p. 713). 
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 Ainda em relação a produção científica da Biblioteconomia há uma preocupação com 
a responsabilidade social registrada nas produções da área, todavia são textos e ações 
pontuais oriundas de alguns pesquisadores, o que sinaliza que poucos autores 
detiveram nas questões sociais, não sendo uma mudança estrutural do campo da 
Biblioteconomia. A mudança do olhar justamente em prol de uma Biblioteconomia mais 
crítica, social, progressista, vem sendo sinalizada e materializada nas produções nas 
últimas décadas, por isso advoga-se a favor do uso dos termos (palavras-chaves) e 
conceitos dessa “Outra Biblioteconomia” a fim de possibilitar cada vez mais visibilidade 
e fortalecimento de uma corrente de pensamento alinhada com o social e seu enlace 
entre a teoria e a prática, isto é, de uma práxis efetiva, criadora e transformadora do 
mundo (FREIRE, 1987). 
 
Por meio da análise dos artigos coletados tanto em nível nacional como internacional, 
percebe-se que a utilização dos termos Biblioteconomia Social, Biblioteconomia 
Progressista, Biblioteconomia Crítica e os seus correspondentes em inglês Social 
Librarianship, Progressive Librarianship e Critical Librarianship passaram a ocorrer de 
modo mais frequente a partir do século XXI.  Bibliotecários(as) éticos pautados pelo 
pensamento crítico, social, progressistas, sabem que os espaços, os saberes, as 
atuações não são neutras, imparciais, mas intencionais, isto é, as mediações assumem 
o protagonismo na Biblioteconomia (ALMEIDA JÚNIOR, 2015).  
  
Em síntese, o levantamento bibliométrico possibilitou perceber que entre os termos, a 
Biblioteconomia Social, segue mais utilizado no Brasil, e a Biblioteconomia Progressista 
e Biblioteconomia Crítica, mais utilizado nos países de língua inglesa. A definição de 
“Nova Biblioteconomia” (LANKES, 2011) também vai ao encontro dessa “Outra 
Biblioteconomia”, que se faz urgente no âmbito global.  
 

 

Referências 

 

ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. Conservadorismo e revolução (ou 
reformismo) na Biblioteconomia e na ciência da informação. Divers@! Revista 
Eletrônica Interdisciplinar, Matinhos, v. 8, n. 2, p. 132-144, jul./dez 2015. 

 

ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. Sociedade e Biblioteconomia. São Paulo: 
Polis, 1997. 

 

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Biblioteconomia: fundamentos e desafios 
contemporâneos. Folha de Rosto: Revista de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, 2017. 

 

BARBIER, Frédéric. História das Bibliotecas. São Paulo: Edusp, 2018. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 141 

 

 

DELGADO LÓPEZ-COZAR, Emilio. La investigación en biblioteconomía y 
documentación. Gijón: Trea, 2002. 

 

EGAN, Margaret E.; SHERA, Jesse H. Foundations of a theory of bibliography. Library 
Quarterly, v. 22, n. 2, p. 125-137, 1952. 

 

FIGUEIREDO, Nice de Meneses. Topicos modernos em Biblioteconomia. Brasília: 

Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 1977. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 2019. 

 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Novos cenários políticos para a informação. Ci. 

Inf., Brasília, v. 31, n. 1, p. 27-40, jan./abr. 2002 

 

LANKES, R. David. The atlas of new librarianship. Cambridge, Mass: MIT Press, 
2011. 

 

LINDEMANN, Catia Rejane. A busca pela Biblioteconomia social por meio da 
ciência da informação. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Biblioteconomia) – Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Humanas 

e da Informação, Rio Grande/RS, 2014. 

 

LINDEMANN, Catia; SPUDEIT, Daniela; CORRÊA, Elisa Cristina Delfini. Por uma 
biblioteconomia mais social: interfaces e perspectivas. Revista ACB: Biblioteconomia 

em Santa Catarina, Florianópolis, SC: v. 21, n. 22, p. 707-723, ago./nov., 2016. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 142 

 

MARTINS, Wilson. A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca. 3. 
ed. São Paulo: Ática, 2002. 

 

MILANESI, Luis. Ordenar para desordenar: centros de cultura e bibliotecas públicas. 

São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

MOSTAFA, Solange Puntel. Epistemologia da Biblioteconomia. São Paulo, 1985. 
145p. Tese (Doutorado) P. Universidade Católica de São Paulo. 

 

SHERA, Jesse. Epistemologia social, semântica geral e Biblioteconomia. Ciência da 
Informação, Brasília, v. 6, n. 1, junho, 1977. 

 

SOUZA, Francisco das Chagas de. Biblioteconomia, Educação e Sociedade. 
Florianópolis: UFSC, 1993. 

 

TANUS, Gabrielle Francinne de Souza Carvalho. A Biblioteconomia como ciência social. 
In: SPUDEIT, D. F. A. de O; MORAES, M. B. de (org.). Biblioteconomia social: 
epistemologia transgressora para o Século XXI. São Paulo: ABECIN Editora, 2018. cap. 
3, p. 77-94. 

 

VIEIRA, Anna da Soledade. Repensando a Biblioteconomia. Ci. Inf., Brasília, 12(2): 81-
5, jul./dez. 1983. 

 
Anexos 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da produção científica indexada na base BRAPCI 

 
 

Gráfico 2: Palavras-chaves dos artigos indexados na BRAPCI 
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Gráfico 3: Distribuição da produção científica indexada na base LISA 

 
 

Gráfico 4: Palavras-chaves dos artigos indexados na LISA 

 
 

Figura 1: Palavras-chaves dos artigos indexados na BRAPCI 

 
 

Figura 2: Palavras-chaves dos artigos indexados na LISA 
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TÍTULO: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GESTÃO PÚBLICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Esse artigo avalia a produção científica do Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Diante dos seus fins, 
este estudo se caracteriza como sendo exploratório-descritivo e adotou uma abordagem 
quantitativa pelo uso da técnica bibliométrica. Após a realização de uma pesquisa 
bibliométrica nos trabalhos de conclusão de curso do Programa disponíveis no 
repositório institucional da UFRN, pode-se avaliar que se trata de estudos do campo da 
administração pública que perpassam por temas diversos, tendo destaque nas políticas 
públicas e gestão de processos, ou ainda em instituições governamentais e suas 
disfunções burocráticas e o programa possui uma característica aplicada, de modo que 
independente de ser projeto de intervenção ou dissertação tem como lócus de estudo 
organizações públicas onde realizam diagnósticos e no geral proposições de modelos 
ou estratégias para a superação de problemas detectados. Assim, revela-se o potencial 
do PPGP em melhorar a qualidade da administração pública no Rio Grande do Norte, 
como também em outros estados. 

 
 

Palavras-chave: Administração Pública; Produção Científica; Pesquisa Bibliométrica; 

TITLE: SCIENTIFIC PRODUCTION OF THE GRADUATE PROGRAM IN PUBLIC 

MANAGEMENT OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

 

This article evaluates the scientific production of the Graduate Program in Public 
Management of the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN. Given its 
purposes, this study is characterized as exploratory-descriptive and adopted a 
quantitative approach using the bibliometric technique. After conducting a bibliometric 
research in the course conclusion works available in the institutional repository of UFRN, 
it can be assessed that these are studies in the field of public administration that cross 
different themes, highlighting public policies and management of governmental 
institutions and their bureaucratic dysfunctions and the program has an applied 
characteristic, so that regardless of being an intervention or dissertation project, it has 
as its locus of study public organizations where they perform diagnostics and, in general, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 145 

 

propositions of models or strategies for their implementation. overcoming detected 
problems. This reveals the potential of PPGP to improve the quality of public 
administration in Rio Grande do Norte, as well as in other states. 

 
 
Keywords: Public administration; Scientific production; Bibliometric research; 

Introdução 

Diante da atual conjuntura sociopolítica brasileira e da multiplicidade de fatores que 
emergem no enfrentamento de problemas sociais que se transformam em problemas 
públicos, impõe-se a necessidade de que administração pública não seja apenas o locus 
da pesquisa, mas se constitua como um campo com conceitos, abordagens e 
metodologias próprias. Para tanto, faz-se necessário, na perspectiva de Pacheco (2003) 
delimitar e direcionar os estudos para que contemplem os interesses da administração 
pública, evitando a produção científica sem foco. 

 

Metodologia 

 

Exploratório-descritiva, adotando abordagem quantitativa pelo uso da técnica 
bibliométrica. O universo da pesquisa foi composto por 72 dissertações e projetos de 
intervenção defendidos pelo PPGP que constavam no repositório online da UFRN, no 
período de 2013 a 2018. 

 
Resultados e Discussões 

 
O curso de mestrado profissional do PPGP da UFRN, no período de 2013 a 2018, obteve 
72 trabalhos finais referentes ao curso, que se encontram publicados no banco de 
dissertações da UFRN, conforme tabela 1. Ressalva-se que no período da coleta de 
dados (novembro de 2018) obteve-se um quantitativo de 72 títulos expostos no sistema. 
É importante notar que essa distribuição refere-se ao ano de publicação, e que por isso 
o quantitativo de 2013 e 2015 apresentam um valor menor de trabalhos, por ser aqueles 
publicados antes do ano previsto, tornando uma diferença significativa quando 
comparados a 2014, 2016, 2017 e 2018. O mestrado de gestão pública tratava-se 
inicialmente de um curso com turma única, de tal modo que não foi aberto processo 
seletivo nos anos de 2012 e 2013, retomando os processos seletivos a partir de 2014 
com ofertas regulares. Ressalta-se ainda que os ingressantes em 2017 ainda não 
defenderam suas dissertações ou projetos de intervenção não compondo a amostra 
deste estudo. Destes trabalhos publicados, foi possível analisar conforme mostra a 
Tabela 2 a predominância da modalidade dissertação, com uma representatividade 
majoritária de 61,10%, seguida pela modalidade de Projeto de Intervenção com 38,90%. 
Cabe destacar que o Regimento aprovado pelo Colegiado do PPGP no dia 09 de 
setembro de 2014, em seu art. 4 dispõe que: A Dissertação de Mestrado ou o Projeto 
de Intervenção (Trabalho de Conclusão de Curso) constituem - se em instrumentos 
essenciais de avaliação, adequados à Área de Concentração do Programa, no qual o 
aluno deverá demonstrar domínio do tema e objeto escolhido, capacidade de 
sistematização de ideias e utilização de metodologia científica adequada. Resolução 
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09/2014 de 09 de setembro de 2014 fixou as normas para elaboração da Proposta de 
Intervenção e do Projeto de Intervenção para o Mestrado Profissional em Gestão 
Pública do PPGP, definindo o Projeto de Intervenção como a concretização da Proposta 
de Intervenção, apresentando mudanças substanciais no sistema administrativo e em 
seus serviços, ou criando serviços ou sistemas administrativos novos na instituição 
(inovação), de modo que sua implementação impacte positivamente no desempenho da 
instituição (PPGP, 2014, p.2). Esclarece ainda as diferenças entre projeto de 
intervenção e proposta de intervenção. A Proposta é um documento simplificado, de 
intenção, propondo a mudança na instituição pública, enquanto o Projeto é um 
documento administrativo da mudança organizacional, referente às alterações 
inovadoras (PPGP, 2014, p.3). 
No entanto, não há regimentalmente uma definição sobre dissertação, mas no âmbito 
do PPGP, pode dizer que a dissertação têm como objetivo oferecer uma análise técnico-
científica sobre um problema de gestão pública relevante para o desenvolvimento 
institucional ou para o desenvolvimento local e regional, produzindo conhecimento 
aplicado que tenha incidência sobre o referido problema. Percebe-se assim, que os 
projetos de intervenção apresentam um caráter mais prático voltado para a resolução 
de problemas organizacionais, representando um constante retorno a instituição pública 
que encaminhou o mestrado para sua formação. No entanto, as dissertações defendidas 
também apresentam esse caráter prático e direcionado a resolução de problemas, visto 
que em sua grande maioria tratam-se de dissertações aplicadas ao contexto 
organizacional em que o discente- servidor se encontra. A aplicabilidade das 
dissertações são evidenciadas tanto no que se diz respeito ao locus de investigação 
quanto ao fato de que a partir de uma validação ou diagnóstico recomendam ações 
estratégicas para a superação de problemas por ventura diagnosticados. A 
aplicabilidade dos trabalhos de conclusão de curso do PPGP é confirmada ainda pelo 
fato de que a maioria dos estudos (84,72%) realizam trabalhos de natureza empírica 
como mostra a Tabela 3.De modo mais específico, a tabela 3 mostra, que dos 72 
trabalhos analisados, 54,16% são caracterizadas na categoria “Teórica-Empírica”; 
30,56% são na categoria “Empírica”; e apenas 15,28% são da categoria “Teórica”. Isso 
demonstra a preferência pela realização de pesquisa que abordam problemas reais 
vivenciados pelos discentes em suas organizações, bem como reflete um possível 
direcionamento do Programa para a realização de trabalhos que venham de fato a 
contribuir para a melhoria da gestão pública, confirmando o cumprimento do seu intuito 
de preparar dirigentes de instituições públicas por meio de aportes teóricos e 
metodológicos. No que se refere às estratégias de pesquisa, a Tabela 4 apresenta as 
que foram utilizadas e citadas nos trabalhos de conclusão de curso: 

Observa-se que a maioria dos trabalhos (39 trabalhos) afirmam terem utilizado o “Estudo 
de Caso” como estratégia de pesquisa, e que destes, 5 utilizaram de forma articulada 
com a pesquisa ação e a pesquisa avaliativa. A “Pesquisa-Ação” foi a segunda 
estratégia mais utilizada, totalizando um percentual de 9,72%. As modalidades “Estudo 
Bibliográfico” e “Pesquisa Aplicada” ficaram com os menores quantitativos com uma 
representatividade de 1,39% para ambas. Faz-se importante observar ainda que um 
número significativo de trabalhos (33,33%) não apontam a estratégia de pesquisa 
utilizada, desta forma, foram utilizados meios como a leitura dos procedimentos 
metodológicos relatados, a livre interpretação do trabalho e a análise de instrumentos e 
características, para defini-los e classificá-los, possibilitando uma melhor interpretação 
e análise para a elaboração deste trabalho, resultando na Tabela 5. Na tabela anterior 
os 33,33% dos trabalhos não apontam a estratégia de pesquisa utilizada, no entanto, 
ao reavaliá-los, de acordo com o conteúdo, demonstram terem feito uso de estratégias 
como de “Levantamento de Campo”, “Estudo de Caso” e ainda alguns procedimentos e 
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etapas de uma pesquisa-ação. Com relação ao Tipo de Pesquisa, a Tabela 6 revela que 
a modalidade que possui maior frequência é a exclusivamente “Descritiva” com uma 
representatividade de 38.89%. Em sequência, a modalidade exclusivamente 
“Exploratória” com 13.89%. O tipo de pesquisa descritiva também foi usado de forma 
articulada com os tipos de pesquisa exploratória (11 trabalhos), explicativa (2 trabalhos) 
e aplicada (1 trabalho), assim como, foi vinculado simultaneamente com pesquisas 
aplicada e exploratória (1 trabalho) e exploratória e explicativa (1 trabalho). Os trabalhos 
que não dizem o tipo de pesquisa e as estratégias de pesquisa utilizadas no geral, 
referem-se aos projetos de intervenção, que possuem procedimentos metodológicos 
específicos, e por vezes não necessita de uma caracterização do estudo mais comum 
em dissertações. A predominância de estudos exploratórios e descritivos é justificada 
na medida em que se tratam de estudos, no geral, iniciais no âmbito da organização, 
não existindo estudos precedentes, de modo que busca-se conhecer e descrever a 
conjuntura organizacional e a partir dessa descrição, propor ações estratégicas para 
sua melhoria, ou delinear modelos para a intervenção. Enquanto a pesquisa explicativa, 
tem baixa preferência, e geralmente é usada para registrar, analisar e interpretar fatos, 
identificando suas causas. Esse tipo de pesquisa requer um maior investimento em 
teorização, síntese e reflexão a partir do objeto de estudo, fato este, que contribuiu para 
a baixa representatividade nos trabalhos alvo deste estudo. De acordo com a Tabela 7, 
86,11% dos trabalhos caracterizam-se como de natureza “Qualitativa”, sendo que 
55,55% dos trabalhos analisados caracterizam- se pela natureza essencialmente 
“Qualitativa”, o que pode representar o interesse por parte dos discentes em tentar 
compreender e interpretar determinados fatos sem que haja uma mensuração em 
termos estatísticos. Enquanto que 44,45% utilizaram métodos “Quantitativos” para 
coletar e analisar seus dados e apenas 13,89% utilizaram esse método de modo isolado, 
fato justificado devido a baixa preferência por fazer uso somente da prospecção 
numérica. Na Tabela 8, referente à análise de dados, a categoria com maior 
representatividade é a “Análise de Conteúdo” com 68,05 %, seguida pela “Análise 
Estatística” com representatividade de 27,78%, enquanto 2,78% representavam a 
“Análise de Conteúdo e Estatística” e por último a categoria “Análise exploratória, 
descritiva, fatorial, correlação e conteúdo” com a representatividade mínima de 1.39%. 
A maior representatividade da “Análise de Conteúdo” por parte dos discentes é 
justificada pela grande quantidade de trabalhos “Quantitativos- Qualitativos” e 
essencialmente “Qualitativos” como expressado na Tabela 6. Uma parte considerável 
dos discentes optou pelo uso da “Análise Estatística”, fazendo uma abordagem 
estritamente numérica. É de se analisar também que apenas 2 alunos optaram por fazer 
uso das 2 categorias no mesmo trabalho. Considerando os trabalhos analisados, tem-
se que foram citadas técnicas como Pesquisa Documental, Entrevistas, Pesquisa de 
Campo, Observação, Grupo Focal, Revisão Bibliográfica, Pesquisa Participante, 
Consultoria Interna e Levantamento Bibliográfico. E que essas técnicas foram utilizadas 
184 vezes pelos trabalhos, como mostra a Tabela 9, demonstrando que um mesmo 
trabalho utilizou mais de uma técnica. Entrevista mostrou ser a técnica mais utilizada 
com uma representatividade de 33,16%, juntamente com a Pesquisa Documental, com 
30,43%. Esses índices demonstram a preferência pela obtenção de dados que sejam 
quantificados e tratados estatisticamente e que geralmente não são encontrados em 
fontes documentais, oferecendo também informações mais precisas com a aplicação 
das entrevistas, como também preferem recorrer a artigos, sites, documentos e livros 
como é comum da pesquisa documental. As categorias “Revisão Bibliográfica“ e 
“Pesquisa de Campo” com representatividades de 19,57% e 9,24% respectivamente, 
apesar de não serem as categorias mais usadas, elas possuem uma fatia significante 
de usabilidade dentre as técnicas, estando ainda a frente de categorias como “Grupo 
Focal”, “Observação”, “Pesquisa Participante” e “Consultoria Interna”. Tendo como foco 
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da Tabela 10, o estado de origem dos alunos que elaboraram os trabalhos de conclusão 
de curso, é majoritária a representatividade do estado de Rio Grande do Norte com 
75,00% sobre os estados da Paraíba com 22,22% e Sergipe com 2,78%, justificado pela 
localização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e os convênios com 
estados mais próximos por questões de praticidade e conveniência. No tocante a 
esferas institucionais, de acordo com a Tabela 11, tem-se que as instituições federais 
foram locus de investigação da maioria das pesquisas realizadas, totalizando 70,83%, 
mesmo que essas tenham atuação em nível estadual ou municipal. Em seguida a esfera 
“Estadual” com uma representatividade de 27,78% e por último fica a esfera Municipal, 
com uma representatividade de 1.39%. A predominância por instituições federais 
justifica-se por se tratar de pesquisas realizadas por servidores federais, oriundos dos 
convênios firmados com o PPGP/UFRN, tendo em vista que o trabalho de conclusão 
geralmente visa uma contribuição para a instituição de origem do discente, que na 
maioria dos casos é quem arca com a capacitação do mesmo. Pode-se então constatar, 
de acordo com a Tabela 12, que a instituição de convênio com maior expressão é o 
“Estado do RN”, com 33,33%, seguido pela “UFRN” com 27,78% do total de discentes. 
O “IFPB” possui a terceira maior representatividade com 25,00% dos discentes 
participantes, seguida pelo Comando da Base Aérea de Natal com representatividade 
de 8,33%, o “IFS” e o “INCRA” obtiveram apenas dois trabalhos cada, representando 
2,78%. O quantitativo do Governo do Estado do RN justifica-se pela realização do 
primeiro convênio do PPGP ter sido realizado com turma única, formada exclusivamente 
por servidores estaduais; e o quantitativo da UFRN justifica-se pelo fato de que o PPGP 
reserva no mínimo 30% de suas vagas aos servidores da UFRN. Para se ter uma breve 
noção de quais os assuntos abordados pelos trabalhos elaborados pelos discentes, está 
especificado na Tabela 13 os principais assuntos abordados nos trabalhos, estando eles 
representados por códigos. Foram levados em consideração além do conteúdo dos 
trabalhos, as palavras-chave para atribuí-los a um único assunto, tendo em vista que 
alguns dos trabalhos poderiam se encaixar em duas ou mais categorias. A Tabela 13 
revela uma frequência distribuída em 18 categorias diferentes, merecem destaque 
devido a maior representatividade as categorias “Políticas Públicas” com um percentual 
de 16,66% e “Gestão de Processos” com 9,72%. A relevância dessas categorias se 
deve ao fato da especialização em análise ser sobre Gestão Pública, o que leva a alta 
compatibilidade e interligação entre os assuntos a essa área em específico. Com 
relação aos orientadores dos trabalhos analisados, está especificado na Tabela 14 os 
nomes dos mesmos (codificados) e a frequência com as quais eles orientaram esses 
trabalhos, correspondente ao período de 2013 a 2018. Os professores com mais 
orientações em trabalhos foram os “PP08” e “PC03” com uma representatividade de 
12,50% e 9,72% respectivamente, seguidos por “PP05”, “PP07 e “PC01” com 
representatividade de 8,33% para cada. Vale também ressaltar que em apenas 2 
trabalhos tiveram coorientadores, foram eles os professores “PP08” e “PP15”. A Tabela 
15 mostra a participação dos professores em orientações com relação aos trabalhos 
analisados, subcategorizados por anos de orientação, evidenciando assim o período de 
maior e menor atividade dos professores. Observa-se que a participação de professores 
permanentes tem maior representatividade nas orientações dos trabalhos, compondo 
76,4% valor do total. Note-se que as orientações realizadas nos anos de 2013, 2014 e 
2015 referem-se à primeira turma do mestrado de gestão pública, quando esse ainda 
tratava-se inicialmente de um curso com turma única. De modo que existem professores 
que não mais compõe o quadro docente, tendo encerrado suas atividades de 
orientação. Em 2014, quando foram retomados os processos seletivos com ofertas 
regulares, foram também credenciados novos professores ao Programa, buscando 
realizar uma distribuição equitativa de orientações entre os professores do quadro 
docente, especialmente os professores permanentes. Levando em conta que o 
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processo de orientação ocorre durante dois anos, um professor credenciado em 2015 
só terá sua primeira orientação concluída em 2017. Quanto à distribuição dos trabalhos 
por professor, temos que 18,06% foram orientados por Professores Permanentes, 
56,94% foram orientados por Professores Internos, 23,61% foram orientados por 
Professores Colaboradores e 1,39% dos trabalhos foi orientado por Professor Externo. 
Sendo que, em 2 trabalhos orientados por Professores Internos houve a presença de 
coorientadores, 1 em cada. No que se refere à banca composta por professores para a 
análise dos trabalhos apresentados, a Tabela 16 mostra a frequência de participação 
correspondente entre os anos de 2013 e 2018 referentes aos trabalhos analisados. A 
Tabela 16 mostra que dos 55 professores que compõem as bancas referentes aos 
trabalhos, os que possuem maior representatividade são “PI11” e “PE03” com 
percentual de 5,66% cada, o “PE03” apesar de ser professor de outra instituição (IFRN), 
possui uma representatividade expressiva. A distribuição dos participantes de banca foi 
a seguinte: 52,08% da banca é composta por Professores Internos, enquanto a outra 
metade, 47,92% é composta por Professores das demais instituições de ensino 
superior. Com relação às instituições de ensino, dos professores que compõem as 
bancas, a Tabela 17 mostra a relevância e participação das instituições na formação 
das bancas e na avaliação dos trabalhos elaborados pelos discentes do curso. Como já 
era esperado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN é a instituição 
com maior relevância, com uma representatividade de 39,10%, seguida pela 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB com 15,30%, logo depois o Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN e a Universidade Federal Rural 
do Semi- Árido – UFERSA com representatividades de 11,60 % e 6,80% 
respectivamente. A UFRN possui a maior representatividade com uma margem 
considerável de diferença, pelo fato de que conforme normatiza o art. 37 regimento do 
curso, as bancas examinadoras são formadas por três membros todos eles portadores 
do título de Doutor ou equivalente, sendo dois deles obrigatoriamente pertencentes do 
Programa, incluindo o professor orientador, e o terceiro deve ser um docente de outra 
Instituição de Ensino Superior; com ressalva no caso de bancas de projeto de 
intervenção onde o terceiro membro pode ser um profissional de elevado renome 
técnico, devidamente comprovado, funcionário público pertencente à Instituição Pública 
da Administração Direta ou Indireta (PPGP, 2014). Nesse caso, chama-se atenção ao 
fato de que nenhum dos professores que compuseram as bancas examinadoras, dos 
trabalhos analisados nesse estudo, foram profissionais. Revela-se ainda, pela formação 
das bancas examinadoras que o PPGP tem estabelecido relações com outras 
instituições brasileiras, tais como a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 
Universidade de Brasília – UNB, Fundação Getúlio Vargas – FGV, Universidade Federal 
da Bahia – UFBA, Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Universidade Nove de 
Julho – UNINOVE, Universidade de São Paulo – USP, Pontífica Universidade Católica 
de São Paulo – PUC e Universidade Potiguar – UNP, demonstrando uma forte 
articulação entre os pesquisadores do campo da administração pública, mas que ainda 
requer esforços para articular com o campo profissional, incorporando profissionais nas 
bancas dos seus trabalhos de conclusão de curso, para além das atividades 
desenvolvidas ao longo do curso. 

 

Conclusão 

 
Este estudo avaliou a produção científica do Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Após a realização de 
uma pesquisa bibliométrica nos trabalhos de conclusão de curso do Programa 
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disponíveis no repositório institucional da UFRN, foi identificado destaques na produção 
de conhecimento nas áreas de políticas públicas e gestão de processos. Além disso, 
são estudos em sua maioria dissertativos, no entanto, com uma abordagem mais 
empírica e aplicada.  
 
Quanto aos procedimentos metodológicos, há trabalhos que mesclam características 
teóricas com empíricas. A maior preferência por mesclar as pesquisas teóricas com 
empíricas revela o desejo dos discentes em reforçar e embasar suas pesquisas não só 
indo a campo como também recorrendo a documentos e teorias.  
 
Com relação a usabilidade das estratégias de pesquisa, o estudo expôs a preferência 
pela modalidade estudo de caso, o que revela a opção dos discentes por um método 
mais qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade 
individual. Importante observar ainda o número significativo de trabalhos que não 
apontam a estratégia de pesquisa utilizada, cabendo assim a livre interpretação dos 
trabalhos alvos de estudo para defini-los e classificá-los, possibilitando uma melhor 
interpretação e análise para a elaboração  
 
Tratando-se dos tipos de pesquisa, é expressiva a modalidade descritiva, o que revela 
um alinhamento com o estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma 
análise das relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos efeitos 
resultantes no locus de pesquisa. É importante enfatizar que os trabalhos que não dizem 
o tipo de pesquisa e as estratégias de pesquisa utilizadas no geral, referem-se aos 
projetos de intervenção, que possuem procedimentos metodológicos específicos, e por 
vezes não necessita de uma caracterização do estudo mais comum em dissertações. 
 
Relacionado a natureza de pesquisa, houve uma diferença pequena entre as 
modalidades Quali-Quantitativa e Qualitativa, prevalecendo a preferência pela última 
citada, para obtenção de possíveis diagnósticos para as causas apresentadas, porém, 
as duas modalidades podem ser usadas em conjunto, pois esse tipo de pesquisa 
permite um cruzamento de dados maior, e o valor da pesquisa cresce juntamente com 
a validação das informações. 
 
No que diz respeito à análise de dados, o estudo mostra uma preferência pela análise 
de conteúdo justificada pela quantidade de trabalhos Quali-quantitativos (mistos) e 
quantitativos. Também está alinhada ao tratamento do material empírico que de acordo 
com este estudo obteve um grande percentual de predileção.  
 
Com relação às técnicas utilizadas para a coleta de dados, ficou evidenciada a 
preferência majoritária pelas modalidades Entrevista e Pesquisa Documental, sendo a 
primeira a mais escolhida pelos discentes com uma pequena vantagem.  
 
Quanto às instituições de convênio beneficiadas pelo PPGP, o estu 
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Resumo 

Uma das principais interfaces que o turismo enquanto fenômeno sócio espacial propõe, 
é o intercâmbio entre turistas e autóctones de um destino, assim como a relação desses 
atores com os espaços turísticos e citadinos que compõem a estrutura social. Desse 
modo, com a intenção de qualificar tal relação, esta pesquisa[UdW1] dedica-se a 
compreender os processos de integração/segregação de turistas internacionais com o 
destino São Miguel do Gostoso-RN, e seus residentes. Nesse contexto, esta pesquisa 
de campo apresenta uma abordagem qualitativa através de uma pesquisa documental 
sobre a contextualização histórica do turismo na região, seguido de análise de 
entrevistas com turistas internacionais sobre aspectos da experiência turística, suas 
práticas de consumo, os trajetos realizados durante a permanência, e o relacionamento 
destes com os moradores. O que se percebe é uma busca por práticas turísticas de sol 
e praia com destaque para atividades de kite e Wind surf em diversos casos, compondo 
uma permanência segregada e alheia ao cotidiano local. Esse resultado nos convida a 
refletir acerca de um turismo compromissado com o desenvolvimento da sociedade que 
o recebe. 

 

Palavras-chave: Integração/Segregação. Turismo Internacional. São Miguel do 

Gostoso. 

TITLE: Study about intenational tourists integration/segregation with the destination São 

Miguel do Gostoso - RN 

Abstract 

 

One of the main interfaces that tourism as a socio-spatial phenomenon proposes, is the 
exchange between tourists and autochthonous of a destination, as well as the 
relationship of these actors with the tourist and city spaces that compose the social 
structure. Thus, with the intention of qualifying this relationship, this research is dedicated 
to understanding the processes of integration/segregation of international tourists with 
the destination São Miguel do Gostoso-RN, and its residents. In this context, this field 
research presents a qualitative approach through documental research about the 
historical context of tourism in the region, and analysis of interviews with international 
tourists about aspects of the touristic experience, their consumption practices, the paths 
performed during their stay, and their relationship with the residents. What is perceived 
is a search for tourist practices of sun and beach with emphasis on activities of kite and 
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Wind surf in several cases, composing a segregated stay and foreign to the local daily 
life. This result invites us to greater reflections about tourism and its relationship with the 
development of the society that receives it. 

 
 
Keywords: Integration/Segregation. International Tourism. São Miguel do Gostoso. 

Introdução 

A atividade turística, quando bem planejada e gerenciada, pode ser responsável pela 
mudança na qualidade de vida de muitas pessoas, principalmente daqueles que residem 
nas regiões turísticas -graças a seu “efeito multiplicador”. Isso ocorre porque o dinheiro 
advindo do turista passa por diversos segmentos empresariais e de serviços de viagem, 
espalhando-se por todo mercado, refletindo em novas vagas de empregos, fontes de 
arrecadação e desdobramentos em aspectos sociais, culturais e ambientais. 

Se mostra evidente que o turismo no mundo inteiro vem se destacando pelos números 
positivos e expressivos que apresenta. Segundo a OMT apud EBC (2018), a atividade 
turística mundial registrou 7% de crescimento em relação a 2016. Os números vão na 
casa de 1,322 bilhão de viajantes no ano em questão. 

As ações sobre o turismo podem auxiliar na preservação do ecossistema, na inclusão 
social, no incentivo à cultura e disseminação dos valores da sociedade local, bem como 
na economia quando bem planejado por seus gestores. Caso contrário, sob um mau 
planejamento (DA SILVA, 2017), pode gerar impactos negativos diversos. Portanto, é 
importante por parte dos gestores públicos e privados, da sociedade e da academia, 
discutir e planejar o turismo de forma a inserir saberes e interesses de viés econômico, 
mas também cultural, e ambiental, além da participação dos seus principais atores 
sociais: os residentes. 

O fator determinante para o desenvolvimento do turismo inclusivo (KRIPPENDORF, 
2003), que gere uma relação amistosa e de respeito mútuo entre seus atores e deles 
com o ambiente, está justamente na gestão e planejamento do turismo pelas entidades 
competentes (poder público, e seus canais de representação - poder privado e 
sociedade civil). Entretanto, não é tarefa simples agregar em agenda de planejamento 
o interesse do mercado e da sociedade receptora. 

Quando a esse último, a relação entre comunidade residente e grupo de visitante está 
presente em grande parte das viagens para turismo, e mesmo quando este não é o 
principal motivo para o deslocamento, é quase que inerente à prática do turismo em si 
(nem que seja em momentos de consumo) a questão da comunicação e da interação 
social. Porém, o grau de intensidade e a natureza dessa relação são diferentes no dia-
a-dia dos destinos onde há uma integração plena, do que nos que há uma segregação, 
ou ainda uma integração parcial e simbolicamente discrepante-desigual-subserviente. 

Buscando debater sobre tais questões, trazemos para a pesquisa o município de São 
Miguel do Gostoso - RN. Município esse que tem ganhado cada dia mais visibilidade na 
mídia e mercado turístico nacional e internacional desde meados os anos 1990 (quando 
ainda era apenas uma vila de pescadores), tendo essa intensificação se acelerado na 
segunda década do séc. XXI. O destino em destaque aqui recebe um fluxo de turismo 
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doméstico (principalmente regional) de motivação de sol e praia, com o turista de 
feriadões e finais de semana. Entretanto, a região é internacionalmente conhecida pela 
qualidade de seus ventos para a prática de Windsurf e Kitesurf, o que atrai para o 
município um grande fluxo de turistas internacionais (alvo desse trabalho) em busca de 

relaxamento, mas principalmente de esportes náuticos de aventura. 

Buscando estudar a dinâmica de interação de turistas internacionais com o destino e 
seus residentes, se problematiza a questão: - Como se dá o processo de integração-
segregação de turistas internacionais com o destino São Miguel do Gostoso – RN? 

A partir dessas questões, tem-se como objetivo geral deste trabalho compreender os 
processos de integração/segregação de turistas internacionais com o destino São 
Miguel do Gostoso – RN. E para alicerçar tal objetivo, tem-se como objetivos 
específicos: - Contextualizar historicamente o destino; - Rastrear os trajetos e práticas 
realizadas pelos turistas internacionais; - Identificar a presença e papel do residente 
nesses trajetos. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa de campo exploratória (de aproximação -
familiarização com o tema segregação em destinos litorâneos), envolvido em uma 
abordagem qualitativa sobre questões que envolvem a relação dos turistas 
internacionais com o destino São Miguel do Gostoso-RN e seus residentes. 

O trabalho se utilizou de pesquisa bibliográfica (OLIVEIRA, 2011) sobre a interface entre 
turismo, planejamento e segregação socioespacial, seguido de pesquisa documental 
(sites oficiais de órgãos públicos e jornalísticos). O trabalho contou também com 
visitação in loco para conhecer e rastrear trajetos, culminando com coleta dos dados por 
meio de entrevistas semiestruturadas com 9 turistas internacionais os quais 
demonstraram simpatia pela prática de Kite e Windsurfe através da posse de 
equipamentos próprios para prática da atividade, nas praias de Cardeiro, Praia de Monte 
Alegre, Ponta de Santo Cristo e Tourinhos (São Miguel do Gostoso-RN), nos dias 
26/01/2019 e 15/03/2019 (período de alta estação devido os ventos). Como pré-requisito 
para entrevista o turista deveria ser estrangeiro e ligado à prática de Kite e Wind surf, 
além de autorizar o uso de imagens de sua viagem ao município captada de sua conta 
de Instagram (aplicativo de compartilhamento de imagem comum em smartphones) – 
mas para caber no formato deste congresso, decidiu-se suprimí-las. 

É importante salientar, que o presente estudo consiste em uma parte integrante de um 
estudo mais amplo e aprofundado acerca da integração/segregação entre turistas e 
residentes em São Miguel do Gostoso-RN, realizado por alunos do Curso de Turismo 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram idealizados pelo 
coordenador, três núcleos de atuação que se debruçaram a compreender essa dinâmica 
sob diferentes enfoques: um com os moradores sobre evento Réveillon do Gostoso 
2018-2019; outro com os turistas nacionais e seus vlogs (vídeo blogs) de viagem; além 
deste trabalho com foco em turista internacional de kite e windsurfe. 

Para melhor atender os objetivos propostos pela pesquisa, bem como manter alinhada 
a análise com os procedimentos metodológicos, destaca-se que para rastrear e 
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reconhecer trajetos realizados pelos turistas internacionais foi necessário abarcar na 
entrevista as práticas comuns de ACESSO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, 
COMPRAS E LAZER DOS TURISTAS (categorias inspiradas no quadro de Evidências 
de Processos de Integração dos Turistas com a Cidade-Cenário, DA SILVA, 2017). Em 
seguida foi necessário pesquisar endereços no google maps, como também montar 
mapas que sintetizaram algumas dinâmicas. 

Para identificar a presença e papel do residente nesses trajetos, recorreu-se a segunda 
parte da entrevista em que os turistas apresentam seu olhar sobre processo de 
integração com os moradores da comunidade. Tais métodos, associados a um debate 
sobre desenvolvimento socioespacial em destinos turísticos, permitiram alcançar o 
objetivo geral desta pesquisa. 

 

Resultados e Discussões 

 

Contextualizando historicamente o destino São Miguel do Gostoso 

São Miguel do Gostoso, município do estado do RN (Mapa 01), conta com 9.531 
pessoas (IBGE cidades, 2018), inseridos em uma área territorial de 343.547 km² (IBGE, 
2016). Localizado na Mesorregião do Leste e na zona litorânea pertencente ao Polo 
Costa das Dunas, apresenta notório crescimento quanto ao número de 
empreendimentos e investimentos em toda gama de produtos turísticos (TAVEIRA, 
2015), bem como, na demanda tanto do turismo doméstico, quanto do internacional. 
Isso porque o local além de belas praias e diversidade na oferta de equipamentos de 
hospedagem e alimentação, consiste em um dos melhores locais do mundo para prática 
de Wind e Kite Surf. 

Esse veloz aumento na demanda tanto numa perspectiva global, como local (neste caso 
– em São Miguel do Gostoso – RN) é visto sempre com bastante otimismo pelas 
autoridades e empresários locais. Segundo a plataforma Rais X Caged, em 2002 havia 
apenas 6 estabelecimentos atuantes no setor de serviços no município, em 2016 
aparecem 71 (1083,33% de aumento), sendo certamente esse dado menor do que em 
2019. 

Segundo Secretária de Turismo do município em palestra (2017), a gestão pública local 
tem investido no saneamento básico de 100% de sua área ocupada (a qual segundo o 
IBGE, 2010 possui apenas 2,8% de saneamento adequado), e atraído cada vez mais 
eventos variados. 

De fato, numa região onde a principal atividade econômica é o turismo (destaque 
também para a geração de energia eólica, pesca e fruticultura), este pode se consolidar 
como uma importante ferramenta de promoção da cultura e economia local, proteção 
ambiental e equidade social. Porém, como afirma DA SILVA (2017), no Nordeste 

brasileiro: 

A maneira como a atividade turística discursivamente se apresenta e como ela 
realmente se desenvolve acaba por oferecer um campo de reflexões importantes [...], e 
uma das reflexões que trazemos é justamente a relação que se dá entre os espaços 
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turísticos e citadinos de lazer, moradia e trabalho, bem como a interação dos turistas 
com os autóctones dentro destes espaços. 

E buscando se aproximar dessas reflexões, e observando o destino em questão, traz-
se inicialmente à tona um entendimento de que existe distanciamento entre realidades, 
havendo uma certa contradição entre experiência dos turistas internacionais, e a 
população. Observa-se, por meio de documentos oficiais e jornalísticos várias carências 
nas necessidades básicas do cotidiano da população local, como na saúde, na 
educação, na infraestrutura, na segurança, dentre outros. 

Atualmente o município possui 98,7% de índice de escolarização (entre 6 e 14 anos de 
idade), mas apenas 10% da população possui ocupação formal, com remuneração 
média de 1,7 salários mínimos (IBGE cidades, 2016). O desenvolvimento regional se 
mostra do ponto de vista econômico ao observarmos os dados do DATASUS (banco de 
dados socioeconômicos do Ministério da Saúde) analisados pelo IBGE (2016), onde em 
10 anos (2005-2015) o PIB do município subiu de R$ 29.745.000 para R$ 155.946.000 
(424,27% de aumento em 10 anos), segundo o IBGE – vale ressaltar que 
aparentemente o aumento do PIB se deu alicerçado na concentração de renda, tendo 
em vista os dados de ocupação formal e de que o município ocupa apenas a 115ª 
colocação no ranking do IDH estadual (IBGE Cidades, 2010). 

Em paralelo a esses dados, o turismo de fato tem modificado bastante a dinâmica 
estrutural da cidade nos últimos anos, sendo notória a forte presença e influência dos 
turistas e do trade turístico no dia-a-dia da população. A expansão do comércio, 
aumento da infraestrutura básica, hoteleira, alimentícia e de lazer, traduzem esse 
crescimento econômico. Mas outra forma de tradução do lugar pode estar em possíveis 
enclaves na relação estabelecida entre turistas (nacionais e estrangeiros) e moradores 
dessa antiga vila de pescador – e é sobre essas questões que seguimos com outras 
seções da pesquisa. 

  

Mapeando os trajetos do turismo internacional 

Com a chegada e desenrolar do turismo, percebe-se uma dinâmica distinta que quando 
apontada pelo turista internacional, apresenta algumas distintas características de 
acesso, circulação, consumo e interesses em sua experiência de viagem. O que se 
percebe é um trajeto comum a esse público (aqui representado por- 09 turistas 

internacionais), e que revela processos de integração/ segregação. 

a) ACESSO E CIRCULAÇÃO 

Como porta de entrada no espaço urbano do Rio Grande do Norte e posterior acesso à 
São Miguel do Gostoso pelos turistas internacionais, foi apontado o sistema aéreo como 
a principal opção para chegar ao estado, acessando pelo Aeroporto Internacional 
Governador Aluízio Alves (São Gonçalo do Amarante-RN/ RM Natal) que para eles, 
consiste na única via de acesso possível - uma vez que são cidadãos de outros 
continentes, e outros modais não possuem rotas fixas de translado turístico para a 
região. Foi relatada ainda a chegada de turistas (porém em menor proporção) pelo 
Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes / Gilberto Freyre (Recife-PE). 
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O transporte aquático por sua vez, é um modal que possui potencial para diversificar o 
acesso (devido à localização litorânea) e possuir bastante aderência na cidade, porém 
percebe-se que é utilizado apenas pelos locais como ferramenta de trabalho (pesca). 
Os turistas se limitam à interação visual com esse elemento da vida dos locais, não 

utilizando-os para acesso ou circulação nos destinos e seus atrativos. 

Quanto à intermodalidade do transporte aéreo para algum outro que permita o acesso 
ao destino, vale ressaltar que o Aeroporto Internacional Aluízio Alves não dispõe de 
linhas rodoviárias ou ferroviárias para São Miguel do Gostoso, indicando uma falta de 
acesso livre dos turistas aos meios de transporte públicos. Os turistas são direcionados 
para os transportes privados de caráter turístico (Taxis, Uber, Receptivos, Transfer), o 
que nesse primeiro momento já contribui para uma experiência exclusivista e 
distanciada do residente. 

Para acessar a região, deslocando-se na BR-101 sentido Sul-Norte de São Gonçalo até 
o município de Touros-RN, o turista utiliza por último a estrada de acesso à cidade de 
São Miguel do Gostoso-RN. Entretanto, este percurso apresenta problemas estruturais. 
Na BR 101 não há iluminação pública e o trecho é de pista simples com mão dupla, bem 
como na malha viária da rodovia RN-221 que liga a BR-101 ao município, onde se 
encontram diversos buracos na via e trechos mal sinalizados. 

No que tange o transporte urbano dentro da cidade, nota-se que o grupo analisado 
(turistas internacionais – Figura 01) possui preferência por meios de transportes 
privados para acesso e locomoção dentro do município, como), empresas de transfer 
(vans), carro alugado, carro próprio, taxi, motocicletas, e até mesmo bicicletas (alugadas 
ou próprias). 

Dessa maneira torna-se evidente e pode-se entender que é uma forma de 
distanciamento a diferente utilização de meios de transporte usufruídos pelos diferentes 
grupos sociais (turistas e locais) que transitam e acessam São Miguel do Gostoso-RN. 
Tal fato indica uma segregação pois a população se utiliza de outros meios de 
transportes para circular ou para acessar outros municípios (como a capital), como o 
ônibus da empresa Expresso Cabral que sai do terminal rodoviário de Natal-RN 
(Avenida Capitão Mor Gouveia, 1237) em 3 horários por dia (6:15 – 10:15 – 17:30). 
Utilizam também carros próprios, moto-taxi, os carros de frete (transporte clandestino) 
e eventuais caronas com conhecidos. 

Seguindo na análise, agora sobre a questão da Mobilidade dos Transportes Turísticos, 
que é considerada fundamental para complementação do Transporte Urbano 
melhorando a experiência turística para a localidade (Da Silva, 2017), percebe-se que 
as vias de acesso utilizadas por ambos (turistas e residentes) é a mesma (apesar de 
problemas de pavimentação e sinalização), indicando um compartilhamento da malha 
viária urbana já instaurada e uma certa integração do turista com a região por onde 
circula o residente. 

  

b) HOSPEDAGEM 

Prosseguindo com a análise e reconhecimento que permitam o rastreamento dos 
trajetos e práticas relatadas pelos entrevistados, a pesquisa se concentra na 
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identificação das regiões onde se encontram os meios de hospedagem relatados, bem 
como o tipo de hospedagem escolhida por cada turista. A pesquisa encontrou 
evidências que demonstram que a hospedagem mais comum entre estes turistas se dá 
com o trade turístico da região, porém esse movimento não é unânime – havendo 
presença de turista com caráter de veranista (já possuem casas para temporadas). Tais 
relatos demonstram que alguns destes turistas já se integram em certo grau, através do 
seu local de hospedagem, com a população local, tendo em vista que estes imóveis se 
localizam em áreas residenciais, como na Rua dos Dourados e Rua dos Robalos. 

Porém ainda se mostra notória a preferência dos turistas internacionais por hotéis, 
pousadas e albergues, que são empreendimentos componentes da oferta turística do 
local, e que geram uma segregação mais acentuada, sobretudo no caso dos hotéis e 
pousada, tendo em vista que os albergues possuem um conceito que promove a 
integração e o intercâmbio sociocultural dos turistas com outros turistas, mas também 
com os residentes, a passo que hotéis e pousadas geralmente prezam pela privacidade 
e isolamento de seus hóspedes (Figura 02). 

Contudo, fez-se necessário criar um mapeamento desses meios de hospedagem 
nominados e das residências de veraneio (Mapa 02). Percebeu-se que os endereços de 
veranistas e de turistas em casas alugadas é inserido em áreas de habitação simples, 
áreas com construções recentes e com concentração de moradores. Já os meios de 
hospedagem se concentram prioritariamente próximo ao mar, com estrutura de lazer 
(com piscina em diversos casos), estacionamento, quartos climatizados e amplos. 
Esses últimos locais têm fácil acesso à praia e se situam à leste da já mencionada 
rodovia RN-221, contando com instalações de um elevado padrão de conforto e que 
remetem à ideia de uma praia deserta, paradisíaca. 

  

c) ALIMENTAÇÃO 

No que concerne à alimentação desse mesmo grupo de turistas abordado nessa 
pesquisa (internacionais), nota-se que há uma diversidade de espaços e formas de 
alimentação de acordo inclusive com o tipo de hospedagem em que essas pessoas 
optam por usufruir. Dessa forma, os entrevistados que mencionaram suas hospedagens 
em casa alugadas por locais, ou até mesmo casa própria ou albergues (os quais 
eventualmente oferecem estrutura de cozinha compartilhada), demonstraram uma 
tendência em fazer mais refeições em sua residência. Isso nos permite acreditar que 
estes possuem uma maior integração com os espaços e produtos vendidos e 
consumidos pelos residentes, o que demonstra uma certa aproximação entre os 
visitantes e visitados, fugindo um pouco dos enclaves instaurados para a prática do 

turismo na região. 

Portanto podemos entender que, embora a oferta de bares e restaurantes em São 
Miguel do Gostoso seja bastante vasta e variada, contando inclusive com diversas 
opções tanto de comida local como cardápio internacional, alguns turistas internacionais 
procuram também preparar seu próprio alimento, adquirindo variados produtos através 
dos supermercados, mercadinhos e feira livres como qualquer outro cidadão local e o 
preparando em sua residência. Isso demonstra que estes dois atores (turistas e locais) 
por hora analisados, na questão da alimentação, possuem certa integração visto o 
acesso aos mesmos locais de comercialização destes produtos, e consumo de 
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praticamente os mesmos alimentos, como expõe o Entrevistado 4 quando questionado 
acerca de que produtos locais havia adquirido em São Miguel do Gostoso, “- Comprei 
apenas frutas na feirinha, mas nenhuma lembrança ainda”. 

Porém, existe ainda os diferentes aspectos culturais destes atores, que certamente 
influenciam a decisão dos mesmos na hora de escolher seu alimento (investigação que 
pode ser desenvolvida em futuras pesquisas). Alguns podem preferir cozinhar seu 
alimento (por questões de saúde e sabor – não adaptação ao alimento tradicionalmente 
oferecido na região), do que se alimentarem em restaurantes, padarias e lanchonetes 
que oferecem refeições que se alinham e complementam a expressão da cultura local, 
a qual não lhes pertence, como indica Da Matta (1987), p. 22: 

A “comida” é o alimento que vai ser ingerido. Só é “comida” aquilo que é aceito 
socialmente e culturalmente dentro de um determinado grupo de indivíduos. Estes 
elegem o que comer, quando, como, onde e com quem, dependendo de inúmeros 
fatores, como crenças, valores sociais, cultura, costumes, etc.... 

Todavia, assim como na análise desenvolvida acerca dos Meios de Hospedagem 
utilizados pelos turistas internacionais, nota-se que os turistas que escolhem se 
hospedar em hotéis e pousadas (que já não oferecem normalmente estrutura que 
permite ao hóspede preparar sua própria comida) pouco interagem com os residentes 
e com o destino. 

Esses turistas então possuem uma vivência que não é compartilhada e integrada com 
a vivência dos residentes, pois não consomem muitas vezes os mesmos produtos 
(cardápio contemporâneo e internacional X cardápio residente tradicional) e nem os 
adquirem nos mesmos lugares (supermercados, feira e mercadinhos locais, que é onde 
os residentes adquirem a maior parte de seus alimentos). 

A experiência de alimentação nesse caso apresenta uma natureza segregada, sempre 
em espaços voltados quase que exclusividade para o fluxo turístico – espécie de gueto 
turístico (KRIPPENDORF, 2003), como mostram imagens de redes sociais, assim como 
os relatos dos entrevistados 1, 2, 7 e 8, quando perguntados sobre onde eram seus 

locais de refeições. 

  

d) PRÁTICAS DE LAZER 

São Miguel do Gostoso-RN é ainda um pequeno município, onde basicamente a vida 
local (abarcando também as práticas de turismo e lazer) se dá em torno das belas 
paisagens das praias, e do forte vento que incide na região em boa parte do ano 
(temporada de vento de Agosto até Março), através do turismo (aqui incluindo meios de 
hospedagem, bares, restaurantes, agências de turismo receptivo e eventos) bem como 

da pesca e dos parques eólicos ali instalados. 

Nas práticas de lazer por parte dos turistas, não se foge desse ciclo, sobretudo com os 
internacionais. Os quais possuem interesses bastante claros quanto as motivações de 
sua visita ao município, como esclarece o Entrevistado 2: “- Basicamente, queremos 
estar na praia, não para souvenirs ou lojas”. Isso indica que o turismo sol e praia é um 
dos principais atrativos, apesar do expressivo interesse em kite e windsurfe – esportes 
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esses que nem sempre são acessíveis para os residentes, visto que seus equipamentos 
são muito caros – evidenciando mais uma questão de segregação em prática de lazer 
distinto e exclusivista. 

Os atrativos contemplados (Mapa 03) pelos turistas internacionais entrevistados que 
visitam São Miguel do Gostoso-RN são: Praia do Cardeiro, Ponta do Santo Cristo, 
Centrinho da cidade, Praia de Maceió, Praia da Xêpa, Praia de Tourinhos e outros 
atrativos de municípios circunvizinhos, como a Praia de Monte Alegre, Praia do 
Calcanhar (Farol do Calcanhar), Parque Eólico União dos Ventos, Parque Eólico Asa 
Branca I, Parazinho-RN, Pedra Grande-RN, Galinhos-RN e Praia de Touros – sendo 
apontado apenas dois atrativos histórico-culturais apenas de contemplação (farol e 
parque eólico) e que não são próximos à sede do município. Oferecer uma diversidade 
de atrativos culturais-históricos poderia promover a integração do turista com o 

residente, com suas tradições, com sua história. 

Vale destacar os dois primeiros atrativos (Praia do Cardeiro, Ponta do Santo Cristo) 
como os principais dentre os citados, pois consistem em lugares com forte apelo natural 
pelo seu clima bucólico, locais semi-desertos, assemelhando-se com uma praia 
paradisíaca, e ideais para a prática do Kite e Windsurf - essas praias concentram o 
maior número de estrangeiros e simpatizantes desses esportes. 

Nota-se que apesar desse grupo específico de turistas focar seu interesse nas praias e 
nos ventos propícios para a prática do Kite e Windsurfe, alguns demonstram interesse 
e buscam circular por áreas que fogem um pouco da temática, como no caso dos 
parques eólicos, do já citado Farol do Calcanhar, bem como municípios e comunidades 
circunvizinhas (Touros-RN e Pedra Grande-RN, por exemplo), e praias que concentram 
um maior número de residentes, como no caso de Tourinhos (praia com foco no turismo 
Sol e Praia, com várias barracas de praia com proprietários residentes, mas pouco 
potencial para prática de Wind e Kitesurfe, e maior presença de residentes). 

Entre turistas internacionais simpatizantes é notória a predominância de atividades de 
turismo e lazer que que se voltam para a praia e kite e wind surf (Figura 03), apesar de 
tomarem frequentemente a iniciativa de conhecerem locais que não são enfatizados 
pelos agentes do turismo (nem midiatizados). Isso possibilita uma integração maior com 
os espaços citadinos e a população local. 

Portanto, podemos considerar, assim como nas análises obtidas anteriormente, que o 
lazer praticado pelo grupo de turistas aqui estudado (internacionais), apontam um 
interesse maior pelos atrativos turísticos que possuem um cenário inóspito, paradisíaco, 
e que permita a prática em condições favoráveis dos esportes que utilizam tanto o mar 
quanto o vento. 

Porém existem turistas que “furam a bolha” (YÁZIGI, 2003), por onde o trade turístico 
atua, e de forma espontânea encontram lugares menos turistificados e por onde circula 
o residente em seu tempo de lazer ou trabalho. Tais constatações nos levam a inferir 
que as práticas de lazer dos turistas internacionais que visitam o município são 
parcialmente segregadas, tendo em vista que parte dos locais mencionados há certa 
presença da população moradora. 
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Presença e papel do residente na experiência de viagem do turista 

Seguindo adiante com a análise proposta pela pesquisa, fez-se necessário delimitar a 
presença e o papel do residente nos trajetos anteriormente descritos por nossos 
entrevistados. Para tal, foi questionado aos turistas internacionais como eles percebiam 
a presença e o papel dos residentes durante sua passagem em São Miguel do Gostoso-
RN. As respostas proferidas pelos entrevistados serviram de base para o 
reconhecimento de tal dinâmica, e demonstra como se dá o movimento de 
integração/segregação. 

Foi possível notar que a maioria dos entrevistados possuem uma integração com a 
população local mais especificamente através de uma relação de consumo e trabalho, 
ou de ocupação de um mesmo espaço com propósitos diferentes (como no caso dos 
pescadores X surfistas). 

Porém, foram relatadas ainda, relação que se aproxima mais de uma integração 
sociocultural de fato (Entrevistado 7: "- A população é bem entrosada, ajuda, dá 
opiniões, palpites... Hoje realmente tem mais turista, mas ontem vimos mais o pessoal 
da população local em volta".), trazendo à tona uma amistosidade e espontaneidade na 

reação com residente. 

Existem outras realidades de aproximação que apontam para uma integração dos 
turistas internacionais com os locais (serviços públicos e ciclos de amizade), sobretudo 
aqueles que são assíduos do destino São Miguel do Gostoso-RN, e que por ventura já 
possuem inclusive residência no local, e desenvolvem uma relação mais fluida com os 
residentes, compartilhando dos mesmos espaços e serviços. 

A partir da análise das entrevistas anteriormente expostas, percebe-se que a presença 
dos residentes na experiência de viagem dos turistas internacionais se dá em torno das 
relações de compra e venda, mas se amplia em alguns casos – mesmo com a barreira 
linguística – em que percebe-se uma hospitalidade formal e informal, uma relação de 
intercâmbio sociocultural (mesmo que pequena). 

 

Conclusão 

 

Em uma análise acerca de processos de integração e segregação entre turistas e 
residentes em São Miguel do Gostoso-RN, destaca-se que não existe nenhuma barreira 
física clara que separa tais sujeitos. Entretanto, a própria rodovia RN-221 (que é o único 
acesso viário para o município e que corta o centro urbano), atua como uma espécie de 
fronteira onde se observa as zonas turísticas e citadinas do município divididas. A 
turística se concentrando mais na região leste, no caminho do mar, e a citadina no lado 
oposto da estrada. O que evidencia realidades de certo diferentes e um certo sentido de 
gueto turístico na região onde se concentra diversos empreendimentos turísticos. 

Nesse cenário, as relações do turista internacional com o destino se dá claramente pela 
busca de sol e praia para a prática de Kite e Windsurfe, tendo normalmente sua 
experiência de viagem em transporte, hospedagem, e alimentação ocorrendo de 
maneira paralela e afastada da vida cotidiana do residente, e de atrativos que 
expressem sua cultura e história. Apesar de reconhecermos que ainda assim é possível 
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identificar alguns encontros, partilhas, contatos por meio de circulação em algumas 
regiões mais nativas (algumas hospedagens, além de feira-livre, e circulação em 
bicicleta, por exemplo). Isso indica que estamos diante de um destino turístico 
segregado, mas que – mesmo com barreiras linguísticas e diferenças culturais e sociais, 
ainda é possível identificar relações de hospitalidade e amistoso convívio. Relações 
essas que ainda são desiguais, tendo em vista que os encontros em sua maioria se dão 
na oferta de serviços turísticos. 

É perceptível a hospitalidade da população, mas ela não se constitui como um 
determinante nas experiências de viagem internacional para São Miguel do Gostoso. As 
experiências de lazer do turista são elitizadas e distante normalmente das atividades de 
lazer praticadas pelo residente. Questão que nos convida a futuramente estudar quais 
as práticas de lazer voltadas para o residente, quais são as políticas e projetos políticos 
advindos da gestão municipal para gerar menores desigualdades nas expressões de 
consumo e qualidade de vida – quando comparado com a experiência do turista. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos nesta pesquisa são dados parciais 
acerca da dinâmica real que se desenvolve entre turistas e o destino São Miguel do 
Gostoso-RN e seus residentes. Isso porque este artigo é apenas uma parte de um 
estudo mais amplo sobre a temática no município, que envolve também turistas 
nacionais e residentes em seus locais de fala. 
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Anexos 

 

 

Mapa 01 - Localização de São Miguel do Gostoso - RN 

 
 

Mapa 02 - Meios de Hospedagem - São Miguel do Gostoso 

 
 

Mapa 03 - Atrativos Turísticos de São Miguel do Gostoso e entorno 
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Figura 01 - Transporte usado pelo turista dentro do destino. Fonte: Instagram do 
Entrevistado 4 e 9, 2019. 

 
 

Figura 02 - Espaços de hospedagem. Fonte: Instagram dos entrevistados 1 e 4, 2019. 

 
 

Figura 03 - Compilação de registros de turistas praticando Kite e Wind Surf. Fonte: 

Instagram de todos os entrevistados (2019). 
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Resumo 

Na realidade brasileira, principalmente a partir dos anos de 1990, observa-se um 
mosaico de mudanças, originárias dos processos de reestruturação produtiva 
neoliberal, responsáveis por afetar significativamente as determinações do mundo do 
trabalho. Nesse contexto, aparece como uma das estratégias de manutenção das 
empresas no mercado: a Responsabilidade Social Empresarial - RSE, entendida como 
as ações empresariais voltadas aos problemas aos problemas sociais e ambientais. 
Assim sendo, buscou-se analisar a configuração das ações de RSE evidenciadas pelas 
empresas de energia eólica instaladas no Rio Grande do Norte através da mídia. A 
análise ora posta, apresenta por meio de estudos bibliográficos e de pesquisa 
documental, dados coletados no portal de notícias R7; site do G1; No minuto e Uol nos 
meses de Agosto (2018) a Novembro do referido ano. A pesquisa abrange não somente 
as matérias desse espaço de tempo, mas buscou levantar informações midiáticas de 
outros períodos, através de categorias centrais tais como RSE, energia eólica, 
sustentabilidade. 
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Abstract 

In the Brazilian reality, especially since the 1990s, there is a mosaic of changes, the 
origins of neoliberal productive income processes, responsible for generating dynamic 
significant for the world of work. In this context, emerges as one of the strategies for 
maintaining companies in the market: Corporate Social Responsibility - CSR, initiatives 
focused on social and environmental problems. Therefore, we sought an analysis of CSR 
actions evidenced by wind energy companies installed in Rio Grande do Norte through 
the media. An oratory analysis, presented through bibliographic studies and 
documentary research, data collected on the R7 news portal; G1 website; In the minute 
and in the months of August (2018) to November of Us year. The research is not just 
about the size of space, but the search for media information from other periods, through 
platforms such as CSR, wind energy, sustainability. 
 

Keywords: Sustainability; CSR; Wind energy, media. 

Introdução 

Em linhas gerais, é, sobretudo, nos anos de 1960 que se vê crescente o acirramento 
das lutas envolvendos os movimentos ambientalistas e a busca pela efetividade de 
políticas comprometidas com as demandas no campo socioambiental. Ressalta-se que 
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essas ações emergem não de modo linear, mas como produto das contraditórias 
relações econômicas vigentes. Sob essa ótica, temas relacionados à degradação do 
meio ambiente e às mudanças climáticas têm feito parte frequente dos noticiários e de 
discussões entre pesquisadores, instâncias governamentais e o mundo empresarial. 
Imersos nesse cenário, os movimentos socioambientais vão assumindo características 
diferenciadas em diversos países. E é a partir dessa logística, permeada de 
contradições, que se destaca a Responsabilidade Social Empresarial - RSE como um 
mecanismo de ampliação de lucros, considerando que a propagação de ações 
empresariais voltadas aos campos social e ambiental, podem incidir em uma imagem 
positiva dessas corporações. Denota-se que as dimensões da RSE, como reitera 
Menegasso (2011), são complexas, além de envolverem múltiplos conceitos e 
categorias que não se esgotam no dinamismo do mercado, nem tampouco na lógica 
burocrática pública. É válido salientar, que o Estado e as suas funções essenciais não 
podem ser substituídos, sobretudo, pelo mercado. Em contrapartida, esta discussão 
vem gerando um processo rico de formulações teóricas e ampliação de espaços de 
trabalho, como é caso do campo referente ao Serviço Social. Desse modo, o conjunto 
de práticas econômico-financeiras, sociais e ambientais, ligadas a uma gestão 
possivelmente transparente e ética, se voltam para contribuir com o processo de 
Desenvolvimento Sustentável, movimento este, que cresce na realidade brasileira, 
principalmente a partir dos anos de 1990. Nesse lócus da transparência das ações 
projetadas por esses organismos privados, insere-se a mídia como um universo propício 
a divulgação desses negócios, por meio do “marketing” envolvendo as empresas 
interligadas, responsável por incidir no imaginário social da população, através do 
sentido a que se atribui aos discursos sobre a RSE. Nesse sentido, o processo de busca 
pela construção de uma boa imagem junto aos usuários, tem se tornado frequente, e 
objetivando a ampliação dos seus lucros, as empresas se redirecionam aos avanços 
tecnológicos no campo da comunicação para difundir suas marcas e ideias de consumo. 
É nesse campo temático que envolve a relação entre a RSE e a mídia, que o presente 
plano de trabalho - “Responsabilidade Social Empresarial e Evidenciação 
socioambiental: uma análise das empresas de energia eólica” - buscou, através de 
pesquisa bibliográfica e documental, analisar a configuração das ações de 
Responsabilidade Social Empresarial evidenciadas pelas empresas de energia eólica 
instaladas no Rio Grande do Norte. O recorte amostral se deu no referido estado, em 
virtude do crescente índice desse setor, mediante as condições geográficas e 
econômicas que atravessam o território potiguar. Para a análise proposta, foram 
coletadas na mídia nacional e regional, publicações que fizessem menção às empresas 
de energia eólica instaladas no RN. 
 
Metodologia 

 
O presente plano de trabalho parte do projeto de pesquisa intitulado “Responsabilidade 
Social Empresarial e Transparência: uma análise do nível de evidenciação 
socioambiental das empresas do Rio Grande do Norte”. Esta investigação, encontra-se 
em andamento desde o ano de 2015 e se propõe a analisar as configurações da 
Responsabilidade Social Empresarial na especificidade do Rio Grande do Norte. Para 
consolidar essa proposta, o plano de trabalho ora abordado: “Responsabilidade Social 
Empresarial e Evidenciação socioambiental: análise das empresas de energia eólica do 
Rio Grande do Norte”, utilizou-se da abordagem qualitativa de cunho bibliográfico e 
documental, levando em consideração a análise de conteúdo nos materiais aos quais 
foram selecionados para o andamento da investigação. Sob esse viés, foram 
pesquisadas reportagens jornalísticas envolvendo os websites escolhidos, as 
informações oficiais divulgadas por órgãos públicos, bem com os materiais de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 170 

 

divulgação das empresas pesquisadas voltadas às práticas de RSE. Para definição da 
amostra, foram elencados 4 veículos de comunicação: O portal de notícias R7; site do 
G1; No minuto e Universo Online (UOL), no intuito de analisar as postagens voltadas ao 
campo da energia eólica publicizadas entre os meses de Agosto a Novembro de 2018. 
Estas por sua vez, somaram um número de 56 reportagens, catalogadas de Setembro 
a Dezembro (2018). Optou-se por escolher esses respectivos portais, em decorrência 
do alcance a nível nacional e também regional comportando especificidades regionais 
que foram de interesse dessa pesquisa. Destarte, esses canais estão situados, 
inclusive, em âmbito virtual (espaço no qual se deteve essa pesquisa), como também 
na chamada mídia televisiva. Após a coleta de dados com as informações disponíveis 
nas reportagens de importantes veículos de mídia, realizou-se a categorização do 
material como parte dos procedimentos da Análise de Conteúdo que segundo (Minayo, 
2006, p. 203) “parte de uma literatura de primeiro plano para atingir um nível mais 
aprofundado: aquele que ultrapassa os significados manifestos”. Nesse sentido, foi 
possível realizar uma catalogação estruturada em tabelas contendo o nome do site ao 
qual foi encontrado a matéria, a data da publicação, o registro da postagem (em print), 
e algumas palavras-chave retiradas na íntegra tais como “capacidade energética”; 
“turbinas”; “leilões” e “Nordeste”. Tais categorias foram destacadas, no intuito de facilitar 
a interpretação dos dados, bem como na análise das reportagens. Pois com esse 
mecanismo, é viável a compreensão das tendências que foram apresentadas nas 
notícias abordadas, envolvendo os aspectos regionais, sócio-políticos e financeiros que 
perpassam o quadro energético do nosso país. Ressalta-se também, que o 
mapeamento foi direcionado com a seleção de algumas palavras-chaves, lançadas nas 
referidas páginas objetivando realizar uma coleta de dados mais definida acerca do 
tema pesquisados. Estas foram: Energia eólica; sustentabilidade; energias renováveis; 
Responsabilidade social empresarial. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nos termos de Pazheri (2014), denota-se que a dimensão energética emerge como uma 
urgência, a medida em que os processos convencionais da geração de energia elétrica, 
estão entre os principais responsáveis pelas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
. Não há como desconsiderar que a construção de parques eólicos ocorre de maneira 
interligada a uma projeto de expansão econômica e de financeirização do capital que, 
no intuito de ampliar sua lucratividade, atualiza constantemente suas estratégias 
monetárias. As incidências desse processo envolvendo o redimensionamento constante 
das formas de produção, permanece configurando as estruturas de trabalho, e as 
próprias condições de vida em sociedade. Nos termos de Victor (2014), a modalidade 
eólica corresponde a uma fonte energética que possui elevado progresso tecnológico e 
demanda altos investimentos. Ainda segundo o autor, especialmente no Brasil, há um 
forte incentivo governamental, que estabelece um mercado de “fabricação e montagem 
de equipamentos associados no país, além de ter se mostrado altamente competitiva 
nos leilões de energia promovidos, inclusive em relação a fontes hidráulicas” (VICTOR, 
Rodrigo, 2014). Esse movimento de internacionalização econômica e os processos de 
reestruturação produtiva redefinem, paradoxalmente, as estratégias empresariais que 
caminhem na direção de atender às demandas por práticas de gestão mais 
sustentáveis. É nesse quadro, que a matriz eólica subscreve-se como uma ferramenta 
expressiva de ampliação das taxas de lucro em diversos territórios. A exemplo, destaca-
se o estado do Rio Grande do Norte que conforme a publicação “Brasil em Números” 
(IBGE, 2016), o estado potiguar é, atualmente, o maior produtor de energia eólica do 
Brasil. É válido o registro de que há distintas perspectivas envolvendo a função das 
empresas na sociedade. A respeito disso, Montefusco (2013), disserta, que as 
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empresas podem ser analisadas por um viés multifacetado, ou seja, como espaço 
privilegiado de conflito entre capital e trabalho, como unidades econômicas, que possui 
um único objetivo: aumentar a lucratividade para seus acionistas. Ou, 
contraditoriamente, como um agente que, imerso no contexto sócio-histórico do qual é 
parte, está em contínua interação na construção do tecido social e desempenha papéis 
para além de sua função econômica convencional. Converge para essa pauta de intensa 
correlação de forças, a “internet” como um espaço repleto de contradições mas que 
incide diretamente no imaginário social. Para além disso, esse campo tem sido um 
instrumento passível à utilização para ferramentas de pesquisa, e assume o papel de 
meio através do qual podem ser coletados diversos dados, a partir do mapeamento de 
números e das experiências dos usuários mediante a interação de vários segmentos 
populacionais. É nessa direção, que a investigação aqui empreendida, buscou analisar 
as informações retiradas de determinados websites com alcance nacional. Ao 
analisarmos o conteúdo posto, verificou-se que há nas matérias catalogadas, um 
padrão, uma tendência em difundir o ideário de energia eólica vinculando-se ao 
progresso econômico exclusivamente. Em primeira instância, a Energia Eólica emerge 
com um forte caráter mercadológico, sinônimo de progresso econômico, uma parceria 
financeira exitosa entre países europeus para com o Brasil, sendo uma fonte de 
emprego/renda, além de um possível alternativa enquanto energia limpa. Na maioria 
das reportagens pesquisadas, foi possível evidenciar um conteúdo superficial contendo 
informações insuficientes acerca de como são firmados os pactos econômicos com o 
Banco Mundial, BNDES, o Estado brasileiro, e as instâncias governamentais da região 
Nordeste. Outrossim, corresponde ao fato de não fornecer informações consistentes 
sobre quem são os reais beneficiados pelas instalações dos parques. Além disso, é 
pouco discutido nas matérias, a avaliação posteriormente a instauração das usinas 
eólicas, ou seja, o monitoramento que é fundamental para conseguir mensurar os níveis 
de impactos sejam eles positivos ou não nos territórios envolvidos, não é colocado em 
pauta de maneira central nas publicações abordadas. Nesse sentido, as análises a 
respeito do controle ambiental, encontram um certo limite, num cenário de informações 
esvaziadas de uma reflexão mais aprofundada sobre os impactos que são provocados 
nessa modalidade. A respeito disso, Azevedo e Barbosa Filho (2013), apontam que a 
implementação de usinas geradoras de energia eólica podem gerar inúmeras 
consequências, dentre elas, a interferência em sítios arqueológicos, o que 
necessariamente, implica na exigência de ações que vão para além de estudos técnicos 
precedentes, isto é, a viabilização de um monitoramento da área afetada. Outro fator 
encontrado nos resultados desta pesquisa, corresponde aos diversos investimentos 
direcionados ao Nordeste brasileiro. Essa verificação, relaciona-se com os dados 
fornecidos em Abril de 2019, pela Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica 
expressando que cerca de 86% da capacidade de produção eólica, no Brasil, está 
instalada no Nordeste, com maior área de concentração no Rio Grande do Norte, e com 
a maior capacidade de produção de 4.066,15 MW em 151 parques instalados nos 
estados do Ceará e Bahia. Essa perspectiva é assinalada, por exemplo, na veiculação 
de notícias encontradas em Julho/2018, no Portal R7, inscritas no menu “economia”, 
que expressam a associação de empresas nacionais e estrangeiras, as quais, envoltas 
na busca por ampliar sua rentabilidade, expandem estrategicamente para outros 
territórios, dentre eles, o Nordeste brasileiro. “Com um pouco de atraso em relação a 
outras petroleiras, a Petrobras anunciou na terça-feira (10), que vai aumentar seus 
investimentos em energia limpa, com foco na geração de energia solar e eólica. Para 
tocar novos projetos, a empresa escolheu a francesa Total, que ano passado adquiriu a 
Eren Renewable Energy e este ano a Direct Energy, ambas dedicadas à energia limpa. 
A ideia é utilizar áreas terrestres da Petrobras no Nordeste e a tecnologia da Total. 
Segundo o diretor de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, Nelson Silva, a 
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estatal ainda não tem orçamento específico para o novo negócio, que dependerá dos 
projetos que forem desenvolvidos pela joint-venture (associação empresarial) a ser 
criada pelas duas companhias. Os estados no Rio Grande do Norte e Ceará são 
candidatos a receber empreendimentos eólicos, devido à força do vento dessas regiões. 
(PORTAL R7, 2018) Denota-se que a explícita associação dessas entidades, não se 
firmam de modo alheio a estrutura macroeconômica em vigor, e reflete 
significativamente as novas configurações empresariais que difundem seus negócios 
em inúmeras atividades financeiras. Esse processamento alinha-se com “a concepção 
de empresa moderna, de reestruturação organizacional conformada por um modo de 
negociação que, objetivando maior eficácia e eficiência nas relações comerciais, tanto 
investe em unidades de negócios quanto desinveste (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 
2009, apud AZEVEDO; CARVALHO; MONTEFUSCO, 2019, p. 11)”. Em relação às 
reportagens datadas em Agosto/2018 no site do Universo Online (UOL) referenciam, 
prioritariamente, a energia eólica como uma área promissora, inclusive, para a região 
Nordeste. Ressalta-se que há nesse âmbito, indicadores da capacidade energética da 
região, e comparações estatísticas envolvendo médias internacionais, além de expor a 
tendência contemporânea de exportação nesse ramo. Tem- se como exemplo o 
seguinte trecho de reportagem: “[...] a energia eólica bateu recorde de geração média 
diária, ao produzir 7.137 MW médios, com um fator de capacidade de 71%, contra a 
média mundial de 25%. O volume de energia foi responsável por atender 71% da carga 
do subsistema Nordeste no dia. O recorde anterior de geração média havia ocorrido em 
23 de julho de 2018, quando foi registrada uma geração de 7.062 MW médios. Devido 
ao bom desempenho, principalmente da energia eólica, o Nordeste tem sido exportador 
de energia para o Sudeste/Centro-Oeste. No dia 29 de agosto, a exportação de energia 
atingiu 2.055 MW médios, segundo o operador” (UOL, AGOSTO, 2018). A visualização 
do território supracitado em uma posição privilegiada para a construção de parque 
eólicos e a ampliação da sua capacidade energética, é presente em diversas matérias 
catalogadas. No portal de notícias G1, emerge a vinculação de projetos contratados na 
Bahia e no Rio Grande do Norte que subsidiam a liderança dessas localidades nos 
“leilões de energia”, promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: “O 
Rio Grande do Norte liderou a contratação de projetos para produção de energia eólica, 
no leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira 
(1º). Do total de 48 novos projetos, que deverão começar a operar em 2024, 27 ficaram 
no estado. Eles totalizam mais 743 MW de capacidade instalada. Outros 21 projetos 
ficaram na Bahia, que receberá mais 508,4 MW de capacidade instalada. De acordo 
com a Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), a produção por meio dos 
ventos representou 50,3% de toda a venda de energia do leilão. Ao todo, foram 
viabilizados 1,25 GW de capacidade eólica” (G1, SETEMBRO, 2018). Depreende-se 
que em relação aos chamados leilões, com a Lei 10.848/2004, que fez alterações 
significativas no marco regulatório do setor elétrico brasileiro, emergem novas regras de 
incentivo ao processo de comercialização de energia elétrica entre 
concessionários/autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como 
destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional (SIN), mediante 
contratação regulada ou livre. É nesse cenário que o sistema de leilões ganha maior 
espaço como um instrumento crucial para a contração de “suprimento de energia 
elétrica para as distribuidoras de energia elétrica”. (SILVA, 2011, p. 156). A partir dessas 
indicações, é possível inferir que investimentos direcionados para a área de energia 
eólica, é uma propensão cada vez mais recorrente também em nível internacional. Além 
disso, importa registrar a presença de grupos empresariais investindo, em especial no 
Nordeste, bem como a articulação financeira subscrita nos chamados leilões de energia 
que “têm promovido a concorrência entre os agentes do setor, e induzido a entrada de 
empreendedores provenientes de outros setores e de outros países” (ANEEL, 2018). 
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Em linhas gerais, ao analisarmos o conteúdo posto, verificou-se uma lógica prioritária 
nas matérias, ou seja, há uma tendência em difundir a temática em questão vinculando-
se ao progresso econômico unilateralmente. Geralmente com informações superficiais, 
e com uma redação pouco aprofundada, as reportagens são, em termos gerais, 
esvaziadas da crítica no que tange aos impactos provenientes dessa modalidade, e não 
fomentam uma reflexão na direção de trabalhar perspectivas de conscientização em 
seus leitores, acerca do compromisso ético e sustentável para com o meio ambiente. 
 

Conclusão 

 
O processo de reestruturação produtiva ampliado no fim dos anos de 1960, gera 
diversas implicações monetárias e altera os padrões de acumulação do mercado. Essas 
modificações, são estabelecidas como vias de consolidar a manutenção e o crescimento 
das taxas de lucratividade. É nesse limiar, que o conceito de sustentabilidade atrelado 
à RSE, apresenta-se como um dos caminhos para realização de projetos no campo 
social/ambiental. E como incidência dessa logística, a obtenção de maior alcance 
publicitário às suas corporações, visando estabelecer maior índice de lucros. Ressalta-
se que é, sobretudo, a partir dos anos de 1990 o contexto no qual a ideia da RSE no 
Brasil se fortalece como uma pauta demarcada pelo viés filantrópico. Com essa relação 
perpassada de complexidades é sumariamente importante investigar em que medida 
essas ações têm um perfil mais caritativo ou que realmente contribuam para melhorias 
ambientais e sociais. Importa salientar como um dos aspectos fundantes da gestão 
socialmente responsável, a transparência, categoria na qual supõe diversas análises a 
respeito do “modus operandi” que as empresas divulgam ao seu público suas ações. 
Alinha-se a esse movimento, a chamada comunicação que se intensifica nessa cena, 
como um mecanismo democrático viabilizador de informações importantes sobre a 
gestão do universo empresarial. Dessa forma, são relevantes a várias profissões, 
especialmente do campo das ciências humanas, dentre elas, o Serviço Social, estudos 
a respeito desse contexto. Em suma, a partir das informações coletadas, foi possível 
evidenciar que a ênfase das matérias analisadas permanece voltada a ideia de que o 
circuito eólico possui uma rede promissora e articulada de investimentos em esfera 
global, bem como a nível nacional. Destacamos o estado do RN como uma região alvo 
desses empreendimentos, que torna-se um território vantajoso para o segmento aqui 
retratado, pelas suas condições sociais, econômicas, mas sobretudo, ambientais pela 
incidência dos ventos. Para além disso, o setor eólico reiteradas vezes foi apresentado 
nas matérias, como um processo necessariamente de energia limpa, uma vez que é 
gerada pelos ventos, contribuindo assim, “de modo linear”, para a geração do 
desenvolvimento sustentável. Assim, a partir da catalogação feita, observou-se que as 
reportagens não possuíam uma redação capaz de fornecer aos leitores, uma 
compreensão aprofundada a respeito do tema. E sim, possuem uma lógica comunicativa 
que ressaltou a geração de emprego e renda, além da comercialização dessa matriz, 
com os chamados “leilões de energia”. Por fim, reitera-se como bastante relevante a 
continuidade de pesquisas críticas voltadas para o campo da RSE, já que esse ideário 
impõe análises aprofundadas, sendo uma temática vasta, e que assume diferenciações 
a depender da região e dos tipos de negócios envolvidos. 
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TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS COMO 

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL EM LAGOA AZUL 

Resumo 

O trabalho trata da implementação de um Banco Comunitário de Desenvolvimento no 
bairro de Lagoa Azul, zona norte de Natal/RN. O projeto de pesquisa acontece a partir 
de uma articulação da Universidade Federal do RN com a Fundação Fé e Alegria, por 
meio do Programa de Educação Tutorial – PET Conexões e da Incubadora de 
Empreendimentos Solidários (INICIES). O objetivo do trabalho contemplava o 
desenvolvimento local, no que concerne aos aspectos econômicos e sociais, 
possibilitando um aumento da qualidade de vida, geração de emprego e renda na 
comunidade e a fortalecendo o processo organizativo do bairro, compreendendo a 
dinâmica local. A metodologia utilizada pautou-se na realização da pesquisa-ação, 
compreendendo que o conhecimento não está centrado no indivíduo. A coleta de dados 
realizou-se a partir de revisão bibliográfica e documental, reuniões, ações formativas e 
aplicação do instrumento de pesquisa no formato de entrevista semiestruturada. As 
informações apreendidas seriam analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo. 
Os resultados esperados era de que o banco comunitário servisse como estratégia para 
o desenvolvimento local, considerando a singularidade da comunidade, portanto, ficara 
nítido a necessidade de pautar elementos que pudessem contribuir para alavancar as 
potencialidades encontradas dentro do bairro, de modo que a comunidade pudesse ser 
beneficiada. 
 
Palavras-chave: Banco Comunitário. Lagoa Azul. Desenvolvimento. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF COMMUNITY BANKS AS A TOOL FOR ECONOMIC 

AND SOCIAL DEVELOPMENT IN LAGOA AZUL 

Abstract 

 

The work is the implementation of the Community Development Bank in the 
neighborhood of Lagoa Azul, north zone Natal / RN. The research project is based on 
an articulation between the Federal University of RN and the Faith and Joy Foundation, 
through the Tutorial Education Program - PET Connections and the Solidary Enterprises 
Incubator (INICIES). The objective of the work contemplated the local development, in 
what concerns the economic and social aspects, allowing an increase of the quality of 
life, employment and income generation in the community and strengthening the 
neighborhood's organizational process, understanding the local dynamics. The 
methodology used was based on action research, understanding that knowledge is not 
centered on the individual. The collection data was performed through bibliographic and 
documentary review, meetings, training actions and application of the research 
instrument in semi-structured interview format. The information seized would be 
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analyzed using the technique of content analysis. The expected results were that the 
community bank would serve as a strategy for local development, Considering the 
uniqueness of the community, therefore, it was clear the need to guide elements that 
could contribute to leverage the potentials found within the neighborhood, so that the 

community could benefit. 

 
 
Keywords: Community Bank. Lagoa Azul. Developement. 

Introdução 

Este trabalho trata da implementação dos Bancos Comunitários como ferramenta de 
desenvolvimento econômico e social no bairro de Lagoa Azul, zona norte de Natal/RN, 
seguindo um processo dialógico de desenvolvimento de atividades práticas e 
aprofundamento teórico no âmbito da iniciação científica. O projeto de pesquisa começa 
a ser pensado a partir da aproximação realizada com a Fundação Fé e Alegria por meio 
de uma pesquisa denominada Pobreza, desigualdade social e violação de direitos de 
crianças, adolescentes e jovens nos bairros Lagoa Azul e Felipe Camarão em Natal RN, 
desenvolvida na instituição entre os anos de 2012 e 2013. O objetivo da pesquisa 
consistiu em identificar quais as condições de vida da população residente nos dois 
bairros, elencando alguns elementos principais, como saúde, educação assistência 
social e outros. Além disso, investigou-se quais as estratégias de sobrevivência da 
comunidade para superação do contexto de vulnerabilidade em que se encontravam. 
Identificou-se que os desafios estavam no campo do trabalho e renda. Diante disso, 
pôde-se observar o interesse de executar uma parceria de extensão entre a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o apoio do Programa de Extensão 
Tutorial (PET) Comunidades Urbanas e a Incubadora de Iniciativas Econômicas 
Solidárias (INICIES) começaram a desenvolver algumas atividades com a instituição 
parceira, buscando desenvolver uma intervenção mais qualificada e dando continuidade 
aos processos de investigação que outrora foram realizados. Após análise das 
condições objetivas e subjetivas do cenário posto, ficou decidido que o bairro de Lagoa 
Azul seria o espaço conveniente para a realização das intervenções que o projeto 
propunha, uma vez que foram vistos déficits sociais e econômicos que tangem a 
realidade da população, dificultando a subsistência das pessoas da região. O bairro da 
zona norte da cidade é uma das regiões mais empobrecidas do município de Natal, com 
implicações estruturais, econômicas e sociais notórias. De acordo com a pesquisa 
realizada em 2014, identificou-se que o trabalho na região é bastante precarizado, com 
níveis pouco expressivos de emprego formal, tendo, portanto, a população submetida 
majoritariamente às condições de trabalho informal. Portanto, contribuir com esse tipo 
de implementação de tecnologia social como o Banco Comunitário de Desenvolvimento 
não é somente singularizar o bairro de Lagoa Azul, mas é também de buscar uma nova 
perspectiva para a região, a fim de que seja possível enxergar nessa ação a sua 
totalidade contributiva. Nesse sentido, o contributo da economia solidária para a 
implementação de ações como essa se mostra como uma estratégia de resistência da 
classe trabalhadora à exploração capitalista. De acordo com Oliveira (2012), a economia 
solidária se apresenta como uma alternativa para a geração de emprego e renda para 
a população excluída do mercado de trabalho. No entanto, não está focada apenas na 
organização econômica de produção, distribuição e consumo dentro da comunidade, 
uma vez que pautados em seus princípios, vislumbra a prática da cooperação e 
solidariedade, auxiliando no movimento de desenvolvimento emancipatório da 
comunidade. Destarte, a INICIES adentra a essa realidade a fim de auxiliar nesse 
processo formativo. A economia solidária tem como uma de suas bases o 
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desenvolvimento social e econômico em conjunto, ou seja, a população inserida 
participa de todas as tomadas de decisões que venham a ser significativas para a 
comunidade. A expectativa era de que a criação do Banco Comunitário, como aconteceu 
em outras regiões, pudesse elevar a qualidade de vida dos sujeitos envolvidos, bem 
como auxiliar no fortalecimento do processo organizativo local, além ser uma ação 
significativa para a formação acadêmica dos discentes envolvidos, principalmente de 
serviço social, visto além de dar segmento a uma proposta já articulada, dialoga com 
aspectos intrínsecos na sociedade civil, como as dicotomias socioeconômicas. 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada na pesquisa pautou-se no método de pesquisa-ação, pautando 
o princípio pedagógico a teoria da ação dialógica (FREIRE, 1999). Entende-se que o 
conhecimento está condicionado ao contexto histórico, associado a forma que os 
produtores de conhecimento estão inseridos na realidade social, considerando que é a 
partir dessa compreensão que o sujeito é capaz de questionar, interpretar e transformar 
a realidade em que está inserido. Compreende-se que o saber não está centrado no 
indivíduo, mas que este é formado a partir das vivências da realidade que são diversas 
e sempre mais ricas e complexas. Segundo Oliveira (2012) a pesquisa social, “como um 
processo de conhecimento da realidade que ao investigar o “porquê” de um determinado 
fenômeno se constitui ao mesmo tempo, possibilidade de mudança social (OLIVEIRA, 
2012, p.16). Salienta-se, ainda, que os procedimento metodológico apoia-se na 
perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico dialético, visto que se 
entende que esta perspectiva possibilita a compreensão da totalidade, compreendendo 
os fenômenos de forma associada, perpassando as várias etapas da história, 
reconhecendo, também, a não neutralidade e defesa de seus valores. No que concerne 
à abordagem, o trabalho é classificado como qualitativo e quantitativo. Inicialmente as 
pesquisas foram realizadas por meio de referencial bibliográfico para estudo e 
compreensão de conceitos gerais sobre a temática trabalhada e posteriormente foi 
realizada a abordagem quantitativa, por meio de coleta de dados. A coleta de dados foi 
feita por meio de preenchimento de modelos distintos e específicos de formulários 
socioeconômicos, com o intuito de identificar quais as principais demandas da 
população no que concerne ao consumo e produção dos sujeitos entrevistados. O 
mapeamento socioeconômico utiliza duas ferramentas próprias que são o mapa de 
consumo (formulário aplicado junto às famílias, a fim de referenciar quais elementos de 
consumo outras especificidades) e o mapa de produção (instrumento aplicado junto aos 
empreendimentos existentes, na perspectiva de identificar lacunas e potencialidades 
produtivas). As informações apreendidas serão analisadas a partir da técnica de análise 
de conteúdo. Considerando o exposto, fez-se necessário haver um reconhecimento de 
campo e a realização de ações de formação dentro da comunidade, com essas etapas 
baseadas no princípio pedagógico da ação dialogada, que reconhece o saber popular e 
científico. A implementação de um Banco Comunitário de Desenvolvimento conta com 
uma metodologia própria, adaptada ao espaço no qual está sendo planejado para 
implantação, considerando as particularidades de cada localidade. São utilizados dois 
modelos de questionários socioeconômicos que auxiliam a identificar o modo de 
consumo (formulário aplicado junto às famílias, com intuito de referenciar alimentos mais 
consumidos, despesas pessoais e outras especificidades) e as atividades de produção 
(aplicado junto aos empreendimentos existentes, com objetivo de identificar as 
fragilidades e potencialidades produtivas) existentes na comunidade. Para aplicação do 
instrumento de pesquisa foram realizadas variadas atividades dentro da comunidade 
que consistiram em reuniões para discussão, análise e adaptação do instrumento de 
pesquisa, considerando as particularidades da comunidade de lagoa azul, além disso 
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houveram ações de formação para aplicação. Nesse processo, contou-se com o auxílio 
dos moradores da comunidade, tendo em vista que todo o processo é de participação 
coletiva e que os sujeitos devem estar inseridos em todas as etapas de construção do 
banco comunitário. Além disso, após a formação sobre o instrumento de pesquisa foi 
realizado um pré-teste para aproximação e reconhecimento da realidade singular da 
comunidade, buscando identificar possíveis questões específicas, se haveria a 
necessidade de alteração ou modificação de algo que estava posto nos formulários de 
consumo e produção. Após análise dos formulários, estabelece o modelo reconfigurado 
para a comunidade. Diante disso, foram realizadas reuniões sistemáticas no espaço da 
Universidade e da Fundação Fé e Alegria para sistematização das informações, 
participação em eventos elaborados pela organização socioassistencial, com 
apresentação de oficina sobre os bancos comunitários de desenvolvimento, 
participação no planejamento e reuniões internas entre os integrantes do grupo de 
pesquisa para análise e diálogo sobre os questionários. Durante esse processo foi 
efetiva a participação de alguns representantes da Fundação Fé e Alegria e dos 
moradores do bairro durante os processos formativos que consistiram em intercâmbio 
para outros bancos comunitários, minicursos, mesa redonda e eventos sobre a temática, 
ações desenvolvidas pela Incubadora e com o apoio da Rede de Bancos Comunitários. 
Após aplicação dos formulários socioeconômicos estes seriam analisados e depois 
desse processo, com a geração de dados, seria possível discutir sobre as demandas 
que surgissem e dialogar junto à comunidade as possibilidades.  
 
Resultados e Discussões 

 

Na construção teórico-metodológico do estudo foi possível visualizar fragilidades sociais 
e econômicas que afetam a realidade da população e contribuem para pouco 
desenvolvimento interno da localidade. Compreendendo a dinâmica de trabalho e renda 
dentro do bairro lagoa azul, pensar a implementação do banco comunitário, que se 
expressam como “serviços financeiros solidários, em rede, de natureza associativa” 
(MELO, 2009, p.8) auxiliaria não apenas no desenvolvimento econômico, mas também 
na organização da comunidade, uma vez que o reconhecimento da população 
participante enquanto sujeito político e articulador dos processos participativos somaria 
a essa experiência. As atividades começaram a ser desenvolvidas em lagoa azul a partir 
de agosto de 2018, com a formalização da pesquisa científica no Comitê de Ética da 
Universidade e cadastro na Plataforma Brasil, podendo, assim, realizar a aplicação do 
instrumento de pesquisa. Nesse conjunto, também houveram rodas de diálogo e as 
atividades formativas. Nos encontros com os dirigentes da Fundação e com os 
apoiadores da iniciativa na comunidade foi montada uma agenda para a realização das 
ações. A aplicação dos formulários aconteceram em dias específicos e tiveram a 
duração de aproximadamente três meses, considerando a disponibilidade dos usuários. 
Além disso, outras atividades aconteceram intercaladas à aplicação dos formulários, 
como o intercâmbio ao Banco Palmas e Banco Lagoa, em Fortaleza/CE e Lagoa de 
Dentro/PB, respectivamente, atividades durante o seminário do CCSA, encontro global 
de bancos solidários de desenvolvimento, reuniões na comunidade de lagoa azul e 
outros. O mapeamento socioeconômico com aplicação dos formulários consistiram em 
ações exitosas desenvolvidas com o apoio da comunidade e da Fundação Fé e Alegria. 
A quantidade de questionários aplicados pode dar uma dimensão das particularidades 
da comunidade de lagoa azul. Os primeiros instrumentos de pesquisa foram aplicados 
às famílias que são atendidas pela Fundação Fé e Alegria. Essa atividade contou com 
a participação de voluntários da própria instituição, alunos bolsistas da Universidade e 
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voluntários da comunidade de lagoa azul. A análise geral feita aos primeiros 
instrumentos de pesquisa aplicados possibilitou identificar que a maior parte da 
comunidade, de fato, tem vínculos empregatícios informais, desenvolvendo atividades 
empreendedoras autônomas, com a propriedade de pequenos comércios e prestadores 
de serviços. Outrossim, as atividades promovidas pela Incubadora e instituições 
parceiras possibilitaram momentos de reflexão acerca do papel do sujeito e das 
representações comunitárias, sendo possível analisar, dentro do contexto das relações 
estabelecidas na comunidade, as condições objetivas para colocar em prática a ação 
do banco comunitário. Nesse processo participativo, como já se tinha uma aproximação 
com a Fundação Fé e Alegria, que é uma organização da sociedade civil ligada aos 
Jesuítas do Brasil e que já dialoga com os princípios da educação popular 
desenvolvendo atividades há muito tempo dentro do bairro lagoa azul, o acesso à 
população residente na localidade se tornou mais fluido, uma vez que a instituição tem 
grande legitimidade dentro da comunidade e já estava estabelecida uma parceria com 
a Universidade. Além disso, pela instituição possuir uma sede própria, ser de fácil 
acesso aos moradores e ter uma representatividade, discutiu-se a possibilidade desta 
ser a entidade gestora do banco comunitário. Considerando que o banco comunitário é 
de propriedade da comunidade e por ser gerido por ela, ter o apoio de parceiros 
articuladores dentro do território que a tecnologia social está se desenvolvendo auxilia 
a endossar a iniciativa. Além da entidade gestora, o processo necessita de um Conselho 
local que possa fazer o controle social do banco, sendo constituído por representantes 
de organizações, sociedade civil e outros. No entanto, apesar das atividades estarem 
sendo desenvolvidas na Fundação Fé e Alegria, durante o planejamento de atividades 
da instituição para o ano de 2019, evento que aconteceu no final de janeiro de 2019 e 
que a Incubadora participou, houve uma reunião com os envolvidos na pesquisa 
científica e os representantes da diretoria da instituição com sede na zona norte e foi 
informado que por estar ocorrendo a mudança na direção nacional da Fundação Fé e 
Alegria, a atividade de pesquisa não poderia estar sendo realizada com o núcleo em 
Natal/RN. Por esse motivo, as atividades de pesquisa precisaram ser finalizadas dentro 
da comunidade de lagoa azul, uma vez que sem o apoio de uma instituição parceira não 
seria possível dar continuidade as ações. Com isso, desde meados de fevereiro as 
ações com a Fundação Fé e Alegria estão suspensas. 

 
Conclusão 

 
O contexto de vulnerabilidade vivenciado pelos moradores do bairro de lagoa azul nos 
apresentam as limitações existentes no campo do trabalho e renda. As exigências 
postas pelo mercado capitalista são postas como seletivas, uma vez que a oferta de 
emprego para obtenção de renda são pouco eficazes, de modo que nem todos dispõem 
de condições e nem estão dentro do perfil de acesso. Nesse sentido, entende-se que a 
competição criada pela sociedade não é algo natural. Práticas como essa acontecem 
por causa das relações econômicas estabelecidas no modo de produção capitalista. No 
entanto, ações de desenvolvimento de econômico voltados para uma lógica inversa ao 
do capital, como as práticas baseadas nos elementos da economia solidária, que podem 
ser consideradas bem mais do que apenas uma resposta dada ao sistema. Logo, de 
acordo com seus princípios, cria oportunidades de desenvolvimento de organizações 
que se manifestam contrárias a lógica dominante. Diante do panorama mencionado, é 
possível compreender a necessidade de desenvolvimento social e econômico da 
localidade, que levaram a buscar estratégias que pudessem contribuir para alavancar 
esses dois aspectos. O projeto de implementação do bancos comunitário de 
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desenvolvimento vinha com essa proposta, buscando novas alternativas que 
possibilitassem a melhoria da qualidade de vida da população local. Era clara a 
necessidade e pretensão de buscar subterfúgios que pudessem oportunizar e 
aperfeiçoar as atividades de trabalho que já acontecem na comunidade, mas podendo 
estimular a criação de outras, considerando as especificidades do bairro de lagoa azul, 
considerando também que a expectativa do projeto consistia também no fortalecimento 
do processo organizativo da sociedade e aumento da renda. Ademais, a proposta do 
projeto de pesquisa era de grande relevância social, uma vez que associava a 
continuidade de um processo investigativo já realizado e a interlocução com 
organizações da sociedade civil e instituições parceiras na construção coletiva de 
conhecimento.  
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Resumo 

O presente trabalho objetiva mostrar como se configura a força motivacional dos 
docentes efetivos da UFRN, a partir da percepção destes sobre as expectativas, 
velências e instrumentalidades (componentes da Teoria da Expectativa, Vroom, 1964). 
relacionadas ao trabalho e Recompensa e independência, respectivamente e cerca de 
34% dos docentes se encontram de pouco motivados a desmotivados.que 
desenvolvem. Para tanto, usou-se o instrumento de coleta IMT (Inventário da Motivação 
para o Trabalho) que consiste em um questionário estruturado adaptado do IMST 
(Inventário da motivação e significado do trabalho) que foi enviado para todos os 
docentes efetivos da UFRN, campus Natal, via Google Forms, obtendo-se, após retorno, 
uma amostra de 269 respondentes, a qual ficou composta predominantemente de 
mulheres, doutoras, com idade entre 31 e 40 anos. Com a análise dos resultados, 
percebeu-se que os principais fatores de expectativa e instrumentalidade que interferem 
na motivação dos docentes são os de Responsabilidade. Conclui-se que a maioria dos 
docentes (66,6%) estão moderadamente motivados ou muito motivados. No entanto, 
um contingente significativo (33,4%) se encontra pouco motivado ou desmotivado. 
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TITLE: Motivação para o trabalho: um estudo com docentes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 

Abstract 

This paper aims to show how the motivational force of the effective teachers of UFRN is 
configured, based on their perception of expectations, speed and instrumentalities 
(components of Expectation Theory, Vroom, 1964). work-related and Reward and 
independence, respectively, and about 34% of teachers are poorly motivated and 
unmotivated. For this purpose, the IMT (Work Motivation Inventory Inventory) collection 
instrument was used, which consists of a structured questionnaire adapted from the 
IMST (Work Motivation Inventory and Meaning) that was sent to all effective teachers at 
UFRN, Natal campus. , via Google Forms, obtaining, after return, a sample of 269 
respondents, which was predominantly composed of women, doctors, aged between 31 
and 40 years. With the analysis of the results, it was realized that the main factors of 
expectation and instrumentality that interfere in the motivation of teachers are those of 
Responsibility. It is concluded that most teachers (66.6%) are moderately motivated or 
very motivated. However, a significant contingent (33.4%) is poorly motivated or 
unmotivated. 
 

Keywords: Motivation to the work; Teacher; Motivation theory; UFRN; 
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Uma questão relevante no âmbito organizacional e de pesquisadores continua sendo a 
motivação das pessoas em relação ao seu trabalho (p. ex., ANTONI, 2004; FERNET, 
2013; HOUKES, JANSSEN, JONGE & NIJHUIS, 2001; LATHAM & PINDER, 2005; 
SALANOVA, HONTANGAS & PEIRÓ, 2002; SMRT &KARAU, 2011; TAMAYO & 
PASCHOAL, 2003). E no contexto brasileiro de crescimento econômico, com tendência 
à maior ênfase em qualidade dos produtos e serviços prestados tem-se buscado não só 
atrair, como também manter o pessoal. Tal preocupação tende a acentuar-se, tanto no 
setor privado, como no setor público. Além disso, as organizações têm passado por 
transformações muito importantes e dentre elas estão a entrada em mercados 
internacionais, fazendo-se necessário uma inovação na gestão de recursos humanos, 
visto que se exige muito mais dos funcionários e espera-se deles mais do que 
conhecimento técnico, sendo a capacidade intelectual mais valorizada pelas 
organizações. No entanto, para que as pessoas possam desenvolver e manter tais 
habilidades elas precisam ser estimuladas, para estarem comprometidas com o negócio 
(FLAUZINO; BORGES-ANDRADE, 2008). No setor público, do qual a UFRN faz parte, 
muito tem se discutido sobre o perfil do novo servidor, no sentido de que esse deve ter 
competência para o atendimento dos objetivos organizacionais com base na eficiência 
e eficácia. Assim, tem-se buscado recrutar e selecionar servidores com a competência 
necessária, porém buscando também desenvolver mecanismos de capacitação, 
avaliação e recompensas que garantam a sua permanência (BRESCANCINI, 2005; 
PACHECO, 2010; SANTOS, 2010; CARDOSO JUNIOR e NOGUEIRA, 2011; SILVA e 
MELLO, 2011; SANTOS, 2011). Nesse sentido, estudar motivação para o trabalho no 
setor público ganha em importância, uma vez que para atrair pessoas com competência, 
fazê-las permanecer, se desenvolver e se empenhar, necessário se faz que elementos 
motivadores existam nas organizações públicas e, mais que isso, sejam percebidos e 
instrumentais para tanto. Elementos esses que não são definidos por motivações 
interpessoais e sim por meio de mecanismos que criem um ambiente de trabalho que 
induza comportamentos positivos por parte dos trabalhadores (ARCHER, 1997). A 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, enquanto instituição pública e 
superior de ensino, quando avaliada e comparada com outras Instituições de Ensino 
Superior - IFS, tem encontrado lugar de destaque, conforme vem sendo noticiado pelas 
mídias de comunicação. Como pode ser percebido no trecho da matéria do portal de 
notícias da UFRN: “Pela terceira vez seguida, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) é a melhor universidade do Norte e Nordeste segundo o Índice Geral de 
Cursos (IGC), estatística publicada pelo Ministério da Educação (MEC) no último dia 18. 
Em segundo lugar nas regiões está a Universidade Federal do Ceará (UFC) e, em 
terceiro, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).O índice é calculado a partir 
de avaliações dos programas de pós-graduação, da distribuição dos universitários entre 
os diferentes níveis de ensino, e do rendimento dos alunos de cada instituição no Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2011 a 2013. As carreiras de 
cada ramo do conhecimento passam pela avaliação a cada três anos. (Disponível em: 
http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/noticia/14306980#.VwawhfkrKM8, acesso em 
07/07/2016). Como pode ser visto, os indicadores de avaliação utilizados apontam para 
a importância do trabalho docente, uma vez que o bom desempenho tanto dos 
programas de pós, como dos próprios alunos no ENADE, também dependem do bom 
desempenho docente, obtido com a força motivacional que desenvolve no contexto no 
qual seu trabalho é realizado, no caso a UFRN. Aqui importa dizer que parte-se da 
concepção da motivação como um processo psicológico resultante da interação entre 
aspectos individuais, grupais e ambientais (LATHAM & PINDER, 2005). Nesse contexto, 
se torna relevante investigar como se comporta a 
 
Metodologia 
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Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, do tipo estudo de caso. 
A população do presente estudo é composta por todos os professores lotados nos 
diversos departamentos da UFRN, Campus Natal, os quais envolvem 2023 docentes. A 
pesquisa contém duas modalidades de coleta de dados, uma presencial, por meio da 
aplicação de entrevistas com os docentes por acessibilidade e outra por meio do envio 
de um questionário estruturado. Nesse relatório, será descrito os dados concernentes 
ao questionário, o qual foi elaborado no Google Forms a partir do IMT (Inventário da 
Motivação para o trabalho) que consiste em diversas afirmações, baseadas na Teoria 
das Expectativas de Vroom (1964), nas quais os docentes deveriam respondem em uma 
escala de 0 a 4 com relação a expectativa e a instrumentalidade. O questionário foi 
enviado por e-mail para todos os docentes da instituição e a amostra foi coletada por 
acessibilidade de acordo com a conveniência de cada professor, o que totalizou 269 
preenchimentos válidos. Para a realização da análise dos dados foram utilizadas as 
técnicas estatísticas de distribuição e frequência do software SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). Foram analisados os fatores de expectativa, instrumentalidade 
e a força motivacional. Para analisar melhor esses parâmetros, dividiu-se os scores em 
4 grupos, criando assim frequências intervalares. 
 
Resultados e Discussões 

 
2-Caracterização do trabalho docente A profissão docente pode ser percebida como um 
grupo social reconhecido como específico em nossa sociedade por deter os saberes 
científicos e práticos. Essa especificidade, construída, que tem e faz história, e que é 
realimentada, a cada dia, pelos que nela atuam (Souza et al, 2012), o diferencia de 
outros grupos de profissionais. De acordo com (NUNES et al., 2017), uma questão a se 
levar em conta e que provocou mudanças na docência foi a atual reorganização da 
conjuntura social ocorrida nas últimas décadas. É a era das comunicações e 
tecnologias, impulsionando substancialmente o avanço cientifico, o qual nem sempre é 
absorvido pelas instituições de educação, no que se refere a realizar uma formação 
compatível com a realidade vigente. Esteve (2009) afirma que a não atualização 
periódica dos docentes nas mudanças ocorridas na pratica da educação, por meio de 
qualificações, pode vir a ser um fator de desestimulo por não se adequar as novas 
demandas educacionais. Esteve (2009) também caracteriza essas mudanças nas 
últimas décadas e as descreve como novas responsabilidades para o professor (o 
professor como facilitador da aprendizagem, organizador do trabalho, além de ter de 
atender ao ensino, cuidar do equilíbrio psicológico e afetivo de seus alunos); Redução 
de responsabilidade de outros agentes sociais; Compreensão da internet e de outros 
meios de comunicação como fontes de informação alternativa; Ser pluricultural (cabe ao 
professor atender não só a diversificação da sociedade, cultura e buscar equilíbrio em 
sala de aula); Mudança na rentabilidade social da educação (em que a escola 
proporciona a formação e desenvolvimento do cidadão na sociedade, não oferece 
status); juízo social do professor e a crítica generalizada. Junto a isso, o autor (2009) 
apresenta também, a necessidade de revisar conteúdos circulares, em face do avanço 
das ciências e variação de demandas sociais, assim como autoridade e disciplina na 
relação educativa. Somado a isso é notável a elevada carga de exigência sobre os 
docentes os quais devem atender essas novas realidades sociais e, em alguns casos, 
sem o devido amparo das instituições de ensino. Tal situação pode gerar desmotivação 
e ônus relacionados a qualidade do trabalho docente, como expressa Brum et al., (2012) 
quando afirma que a exigência de níveis cada vez mais elevados de escolarização dos 
docentes para se inserirem no mercado de trabalho geralmente é desproporcional à 
qualidade das condições de trabalho vivenciadas. Em concorrência com o atendimento 
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a novas demandas da organização mercadológica dos sistemas de produção, encontra-
se o alto padrão de exigência de competências e habilidades diversificadas entre os 
profissionais docentes. No Brasil, o descompasso no desenvolvimento das atividades 
de ensino em contextos desestruturados gera uma sobrecarga de trabalho para esses 
profissionais. Nota-se também que, dentro das perspectivas atuais de gestão, o 
ambiente de trabalho que antes era um local fixo e previsível agora não se limita ao 
espaço da sala de aula e da instituição devido as tecnologias de comunicação que 
possibilita a solução de questões referentes ao trabalho em qualquer tempo e lugar 
(LOCATELLI, 2017). Segundo Locatelli (2017), as delimitações entre o individual e o 
coletivo se tornaram contraditórias, uma vez que um ambiente competitivo foi estipulado 
e generalizado pelo “espírito empreendedor”, no qual as metas organizacionais, que 
também são coletivas, exigem uma vigilância constante que agora é realizada pelo 
próprio trabalhador. A qualificação se tornou uma exigência constante no ambiente de 
trabalho e se revela sempre insuficiente para as exigências organizacionais, capazes 
de gerar um sentimento de contínua culpa nos trabalhadores. Com essa reestruturação 
ocorrida nas instituições de ensino e a falta de adequações necessárias, o trabalho 
docente tem passado por um processo de relativa precarização no tocante as relações 
de emprego. Percebe-se um aumento nos contratos temporários na rede pública de 
ensino, um notável arrocho salarial, a inadequação ou mesmo ausência de planos de 
cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e previdenciárias, entre outros 
fatores que tem suscitado a instabilidade e precarização do serviço de ensino público 
(OLIVEIRA ,2017). As situações que são expostos esses trabalhadores se refletem no 
seu cotidiano familiar e na equipe de trabalho, com repercussões na produtividade do 
trabalho coletivo e na qualidade da prestação do serviço principal, o ensino. Em 
consonância com o que foi dito, Oliveira (2017, p2) corrobora esse panorama quando 
afirma: “Em se tratando de instituições públicas, um dos grandes desafios atuais é 
proporcionar um ambiente motivador e agradável para os seus servidores, pois é uma 
tendência natural das pessoas buscarem ações que realmente despertem seu 
interesse. Nesse sentido, o local de trabalho deve proporcionar condições favoráveis, o 
que resultará na maximização da potencialidade dos servidores gerando maior 
realização pessoal pelo serviço desenvolvido e consequentemente aumento de 
satisfação de seus usuários.” Como visto, as últimas décadas têm sido marcadas pelas 
transformações do ensino superior, dadas pelas novas tecnologias, pelas precárias 
políticas públicas educacionais, pelo aumento do número de universitários e pela 
acentuada diversidade sociocultural nesse contexto (IMBERNÓN, 2009; CUNHA, 2007). 
Frente a esse cenário, compreender o significado do trabalho em docentes universitários 
pode contribuir para o desenvolvimento de políticas educacionais condizentes com a 
realidade brasileira, bem como fomentar programas de formação profissional que 
atenuem a realidade latente (SOUZA, 2013). Diante desse contexto, se justifica estudar 
a motivação dos docentes da UFRN, buscando compreender as expectativas e 
instrumentalidades que esses trabalhadores têm com relação ao seu trabalho. Para 
tanto, importa levar em conta a o ambiente em que o docente está inserido, 
compreender suas ações que, nesse estudo, se expressa pela força motivacional. 3- 
Caracterização da UFRN A Universidade Federal do Rio Grande do Norte origina-se da 
Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 de junho de 1958, através de lei 
estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 1960. Atualmente conta com diversos 
setores de aulas, laboratórios e bibliotecas. Além disso, o Campus Central possui um 
Centro de Convivência com restaurante, agências bancárias, livrarias, galeria de arte e 
agência dos correios. No prédio da Reitoria funcionam o Gabinete do Reitor, as Pró-
Reitorias e todos os setores da Administração Central. Atualmente, a UFRN oferece, 
112 modalidades de cursos de graduação, 86 mestrados, 41 doutorados, 68 
especializações e 45 residências médicas e multiprofissionais. Sua comunidade 
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acadêmica é formada por mais de 43.000 estudantes e cerca de 5.500 servidores, entre 
técnico-administrativos e docentes efetivos, além dos professores 
(https://www.ufrn.br/institucional/sobre-a-ufrn). A UFRN, assim como as demais 
instituições públicas do Brasil, tem passado pelo movimento de reforma e modernização 
da gestão do setor público brasileiro nas duas últimas décadas, o qual tem se pautado 
na lógica da administração pública gerencial (Bresser-Pereira e Spink, 2006:28). 
Segundo Souza (2005:1), esse modo de administrar contempla a adoção de 
ferramentas de gestão provenientes de empresas privadas, como a definição de metas 
e a concessão de recompensas extras aos funcionários. Apesar da ampla utilização na 
iniciativa privada, o uso de metas e recompensas na administração pública é 
relativamente recente. Além da possibilidade de garantir maior eficiência e eficácia nas 
ações governamentais, a gestão com metas e recompensas pode possibilitar o alcance 
de maiores níveis de motivação para o trabalho, por parte dos funcionários (Locke e 
Latham, 2002; Porter e Lawler, 1968; Vroom, 1964; Wright, 2001, 2007).Nesse sentido, 
surge a necessidade de trabalhar aspectos motivacionais que possam agir diretamente 
sobre o desempenho dos funcionários (KAISER, 2014). 6.1 –Perfil da amostra A 
amostra do presente trabalho totalizou 269 docentes da UFRN, representando 
aproximadamente 13% do Total do quadro da instituição, locados nos diversos 
departamentos dos seguintes centros: Centro de Biociências (CB), Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), Centro de Ciências 
Humanas, Letra e Artes (CCHLA), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro 
de Educação (CE) , Centro de Tecnologia (CT), Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), 
Escola de Música (EMUFRN), Instituto de Química (IQ) e Instituto Metrópole Digital 
(IMD). A primeira parte do questionário aplicado consistia no preenchimento de uma 
ficha sócio demográfica com a finalidade de posteriormente estabelecer correlações 
entre os parâmetros de caracterização da amostra com as respostas do inventário. Os 
dados revelam que a maioria dos docentes que responderam o questionário é do sexo 
feminino, totalizando 52% da população, enquanto os homens representam 47%, o que 
mostra um equilíbrio referente a distribuição de gênero na amostra. Essa distribuição se 
mostra interessante, uma vez que, no século passado na academia se percebia uma 
participação majoritária de docentes do sexo masculino e hoje essa distribuição tende 
a um certo equilíbrio entre os sexos. Gráfico 01 – Distribuição por gênero do perfil da 
amostra em porcentagem. No que tange a idade dos participantes (Grafico 02), 
percebeu-se que 61,70% se encontram na faixa de 31 a 50 anos, o que se justifica pelo 
fato de que para o ingresso na UFRN como docente efetivo, é exigido a titulação de 
doutor (salvo algumas exceções pelo perfil da vaga), o que implica, via de regra, o 
docente já esteja com uma idade em torno de 30 anos. Isso, somado com a média de 
tempo de serviço para esse grupo de professores que é de 15 anos, torna mais 
compreensível o resultado obtido. Gráfico 02 – Distribuição de idade do perfil da amostra 
em porcentagem. Dentre os centros os que se destacaram com relação a quantidade 
de participações foram: CCS (Centro de Ciências da Saúde) com 69 participações, 
25,70% do total de preenchimentos, seguido do CCHLA (Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes) e do CT (Centro de Tecnologia) com 47 e 35 participações 
respectivamente. Gráfico 03 – Distribuição por lotação do perfil da amostra em 
porcentagem. O gráfico 04 apresenta dados sobre a titulação. Conforme pode ser visto, 
predominam os doutores (57,2%) e pós doutores (31,2%), o que corrobora com a 
exigência da instituição para a maioria professores efetivos. Gráfico 04 – Distribuição 
por titulação acadêmica do perfil da amostra em porcentagem. 6.2- Fatores de 
Expectativa Para analisar os fatores de expectativas (Quadro 01), buscou dividi-los em 
categorias e assim analisar como se comporta cada fator de acordo com as respostas 
do questionário. Com base nos scores apresentados, analisou-se a frequência intervalar 
dos fatores de expectativa, assim como sua média e o desvio padrão (Tabela 1). Quadro 
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01- Descrição dos fatores de expectativa Fatores de Expectativa FE1 Auto-expressão 
Espera oportunidades para sentir-se reconhecido, expressar criatividade e aprender 
FE2 Desgaste e desumanização Espera que o trabalho gere esgotamento, pressa, 
esforço corporal e estresse FE3 Responsabilidade Expressar a expectativa para o 
cumprimento das tarefas e sentimento de dignidade FE4 Recompensas e 
Independências econômica Espera que o trabalho garanta o sustento, estabilidade e 
assistências FE5 Condições materiais de trabalho Expressa a expectativa que o 
trabalho dê condições materiais para execução das tarefas Tabela 01 – Fatores de 
Expectativa Fatores de Expectativa Média Desvio padrão Frequência intervalar x≤1 
1<x≤2 2<x≤3 x>3 FE1 - Auto-expressão 3,34 0,52 0,40% 4,10% 17,00% 78,50% FE2 - 
Desgaste e Desumanização 2,32 0,59 0,40% 32,20% 51,50% 15,90% FE3 - 
Responsabilidade 3,51 0,46 0,40% 1,50% 10,40% 87,80% FE4 - Independência 
econômica 3,39 0,60 0,70% 4,80% 13,70% 80,70% FE5 - Segurança e Dignidade 3,34 
0,65 1,50% 3,70% 24,80% 70,00% Analisando a média dos fatores, o de 
Responsabilidade obteve a maior pontuação, seguida de Independência econômica, 
segurança e dignidade e auto expressão que apresentam médias relativamente 
próximas. E com menor média o fator Desgaste e desumanização. A predominância do 
fator responsabilidade reflete a expectativa dos docentes efetivos ao cumprimento das 
tarefas e das obrigações, à responsabilidade pelas próprias decisões, ao sentimento de 
dignidade, à apresentação de atitudes de obediência e a manter-se ocupado. E a 
presença com menor valor do fator desgaste e desumanização reúne as expectativas 
de que o trabalho venha a resultar em esgotamento, pressa, atarefamento, exigência de 
rapidez, desproporção entre esforços e recompensas, negação da própria condição 
humana, discriminação, esforço corporal e repetição de tarefas. Esse fator se mostra 
preocupante, pois se observarmos a frequência intervalar 67% dos professores 
esperam muito ou completamente que seu trabalho proporcione desgaste. 6.3- Fatores 
de Instrumentalidade Assim como nos fatores de expectativa, para os de 
instrumentalidade se criou categorias para analisar como se configura a 
instrumentalidade da amostra. Quadro 02 – Descrição dos Fatores de Instrumentalidade 
Fatores de Instrumentalidade FI1 Envolvimento e reconhecimento Percebe o seu 
desempenho como necessário para se sentirem reconhecidos, influentes FI2 Condições 
materiais de trabalho Percebe o seu desempenho como influente para conseguir um 
ambiente higiênico e seguro, equipamento adequados, conforto FI3 Desgaste e 
desumanização Percebe o seu desempenho como responsável por causar 
esgotamento, atarefamento FI4 Recompensas e Independências econômica Percebe o 
seu desempenho útil para obter seu auto-sustento e sua independência FI5 
Responsabilidade Percebe o seu desempenho como um instrumento de gerar dignidade 
ao cumprir tarefas e assumir novas decisões De acordo com essa categorização e 
análise dos fatores, levantando-se as respectivas médias, desvio padrão e a frequência 
intervalar, obteve-se os seguintes resultados. Tabela 02 – Fatores de Instrumentalidade 
Fatores de instrumentalidade Média Desvio padrão Frequência intervalar x≤1 1<x≤2 
2<x≤3 x>3 FI1 - Envolvimento e Reconhecimento 2,79 0,71 1,90% 11,50% 42,80% 
43,90% FI2 - Condições materiais de trabalho 2,50 0,71 4,80% 15,60% 50,90% 28,60% 
FI3 - Desgaste e Desumanização 2,54 0,68 1,90% 19,30% 49,80% 29,00% FI4 - 
Recompensa e Independência Econômica 3,24 0,50 0,40% 2,20% 21,90% 75,50% FI5 
- Responsabilidade 2,81 0,69 0,70% 13,80% 41,60% 43,90% Dentre os fatores, o que 
se destacou, com maior média (3,24) foi Recompensa e independência econômica, que 
revela quanto os docentes percebem o próprio desempenho como útil para obter seu 
auto-sustento, independência, estabilidade e assistência. Se observarmos a frequência 
intervalar desse fator, percebemos que 97,4% dos professores entendem que, mesmo 
com a estabilidade oferecida pela instituição, percebem que a obtenção do seu sustento 
depende do seu desempenho no trabalho, O fator com menor média foi condições 
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matérias de trabalho (2,50) que traduz quanto os docentes percebem o próprio 
desempenho como pouco influente para conseguir contar com ambiente higiênico e 
seguro, equipamentos adequados, conforto, assistência e para que a organização 
cumpra com suas obrigações. Portanto, os docentes atribuem essas considerações 
como responsabilidades da própria instituição e enxergam que esse fator depende 
moderadamente do seu empenho. 6.4- Força Motivacional Para encontrar a força 
motivacional se realizou o produto do somatório dos fatores de expectativa e do 
somatório dos fatores de instrumentalidade, subtraídos do produto entre os fatores de 
desgaste e desumanização de expectativa e instrumentalidade, como mostra a equação 
a seguir. FM = [∑(Fe1, Fe3, Fe4, Fe5) *∑(Fi1, Fi2, Fi4, Fi5)] – (Fe2*Fi3)] Com base na 
equação, os resultados podem variar de 0 a 256. Foi estabelecido intervalos de acordo 
com a pontuação máxima e mínima da amostra, separando-as em 4 grupos: Inferior se 
FM < X; Moderada Inferior se X ≤ FM < Y; Moderada Superior se Y ≤ FM < Z e Superior 
se FM > Z. A partir desses intervalos, obteve-se a seguinte distribuição Tabela 03 – 
Força Motivacional Força motivacional Média Desvio padrão Máximo Mínimo 
Frequência intervalar Inferior Moderada Inferior Moderada Superior Superior Força 
motivacional 152,36 42,37 249,73 33,82 6,30% 27,50% 49,40% 16,70% Gráfico 05 – 
Força Motivacional Com isso pode-se perceber que cerca de 66,6% dos docentes estão 
moderadamente motivados ou muito motivados, no entanto, um contingente significativo 
(33,4%) se encontra pouco motivado ou desmotivado. 
 
Conclusão 

 
Os objetivos do presente trabalho foram compreender como se configura a motivação 
dos docentes efetivos da UFRN, a partir da análise da expectativa e instrumentalidade, 
bem como da força motivacional desses profissionais, no qua diz respeito ao trabalho 
que desenvolvem na UFRN Com relação a expectativa o principal fator que influencia 
na força motivacional é a Responsabilidade, que traduz expectativa dos docentes ao 
cumprimento das tarefas e das obrigações. Já o fator de menor média foi desgaste e 
desumanização, ou seja, a maioria dos docentes não esperam que seu trabalho gere 
esgotamento. Nos fatores de instrumentalidade, houve um destaque da categoria 
Responsabilidade e Recompensa economia, o que mostra a percepção dos docentes 
no que se refere ao empenho do trabalho influenciar no seu salário e reconhecimento. 
Já o fator de menor influência foi Condições materiais de trabalho, indicando que os 
docentes atribuem a instituição o dever de manter as condições necessárias para o 
desempenho da sua profissão. Já com a análise da força motivacional percebeu-se que 
cerca de 17% dos docentes se apresentam muito motivados e aproximadamente 34% 
deles se encontram pouco motivados ou desmotivados. A pesquisa teve limitações uma 
vez que se trata de uma coleta por amostragem e disponibilidade dos profissionais 
docentes, no entanto revelam dados consistentes sobre as expectativas, 
instrumentalidades e a força motivacional dos docentes efetivos da UFRN. 
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Resumo 

O Fundo Monetário Internacional atinge repercussão e importância global nos aspectos 
financeiros e nas relações financeiras internacionais. Fundamental para a economia 
mundial, a cooperação entre Estados torna-se crucial para o nosso atual modelo de 
globalização comercial, tanto para melhorar as políticas internas baseando-se em 
modelos econômicos de sucesso, quanto para a melhoria geral dos vínculos monetários 
externos. Essa pesquisa analisou dados históricos do Fundo Monetário desde a sua 
implementação, esclarecendo o processo de modificação do código normativo do órgão, 
através de instauração das suas Emendas; além da absorção dessas modificações no 
sistema normativo brasileiro. Foi aprofundado alguns aspectos das modificações das 
Emendas e suas repercussões no Brasil, fazendo uma pequena análise dos governos 
pertencentes às épocas das modificações, atentando-se ao descaso por vezes 
apresentado por estes, ao passo que continuadamente tenha-se reconhecido a 
magnitude de acordos gerais. 
 
Palavras-chave: Fundo Monetário Internacional. Direito Internacional. Emendas FMI. 

TITLE: AMENDMENTS FORMULATION OF THE INTERNATIONAL MONETARY 

FUND STATU: HISTORICAL ASPECTS AND THE BRAZILIAN LEGAL CONTEXT 

Abstract 

The International Monetary Fund (IMF) reaches global importance and repercussion 
inside the financial aspects and in the international financial trades. Essential to the 
worldwide economy, cooperation among nations becomes crucial to our current 
successful economic models as well to general improvement of external monetary 
bonds. This research analyzed historical data of the Monetary Fund since its 
implementation, clarifying the process of modification of the agency normative code, 
through the establishing its amendments; besides the absorption of these modifications 
in the Brazilian normative system. Some aspects of the modifications of the amendments 
and their repercussions in Brazil were deepened, it is also made a brief analysis of the 
running governments in the times of the respective modifications, paying attention to the 
neglect sometimes showed by them, while continuously being recognized the magnitude 
of general agreements. 
 

Keywords: International Monetary Fund. International Law. IMF Amendments. 

Introdução 

O Estatuto do Fundo Monetário Internacional foi formulado em julho de 1944, com a 
participação de 189 países, na Conferência de Bretton Woods, o que primeiramente 
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teve como denominação Instituições de Bretton Woods, compostas pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD). Ainda que tenha-se tratado de uma conferência internacional, 
o Brasil teve um papel chave desde a sua criação. Assinado o convênio do Fundo 
Monetário Internacional na Conferência, a recomendação da criação de um Fundo 
Internacional foi exteriorizada por Sumner Welle na terceira conferência dos ministros 
das relações exteriores das repúblicas americanas, realizada no Rio de Janeiro, em 
1942.   
 
Em 1944, representantes de 44 nações se reuniram em Bretton Woods, New 
Hampshire, para elaborar um plano voltado à ordem econômica da pós-Segunda Guerra 
Mundial. Seu objetivo era evitar a repetição de políticas destrutivas que pudessem 
desencadear outro conflito. Eles criaram o FMI para promover a cooperação monetária 
internacional. Desde então, o Fundo tem desempenhado um papel vital na manutenção 
da estabilidade econômica global e na garantia de uma prosperidade amplamente 
compartilhada. 
 
O objetivo principal do FMI é garantir a estabilidade do sistema monetário internacional 
- o sistema de taxas de câmbio e pagamentos internacionais que permite que os países 
(e cidadãos) negociem entre si. O mandato do Fundo foi atualizado em 2012 para incluir 
todas as questões macroeconômicas e do setor financeiro relacionadas à estabilidade 
global. 
 
O escopo das intervenções do FMI expandiu-se gradualmente, abrangendo a missão 
muito mais ampla de preservar a estabilidade econômica e financeira dos países 
membros. O FMI tem seguido este objetivo através de sua atividade contínua de 
vigilância nacional, envolvendo recomendações de políticas e promoção de reformas, e 
por meio de programas específicos de estabilização. Este último envolveu o desembolso 
de empréstimos condicionados ao cumprimento de políticas de ajuste rigorosas e 
reformas econômicas implementadas e sugeridas através de conferências para 
deliberação entre as partes e reformulação das diretrizes iniciais. 
 
Tendo como alicerce a cooperação internacional, a postura do órgão em épocas de crise 
é dedicada inteiramente à mudanças para acompanhar o mercado financeiro atual. 
Desde 2008, o órgão vem propondo soluções e executando modificações para mitigar 
os efeitos da crise, originando as emendas aos Estatutos do Fundo. 
 
O Acordo Constitutivo entrou em vigor no mesmo ano de sua fundação, após assinatura 
de 29 governos, representando 80% das cotas originais. A primeira diretoria executiva 
eleita em 1946, nomeada Junta de Governadores e na época composta por cinco 
diretores nomeados e sete adicionais eleitos, ficou responsável pelas modificações e 
propor resoluções nos artigos do Acordo Constitutivo. 
 
Em uma curta retrospectiva, vemos que a primeira alteração dos estatutos aconteceu 
em 28 de julho de 1969, após um desenho de novas políticas econômicas ser 
estabelecido. Entrou em vigor com a aceitação de três quintos dos membros que 
representavam quatro quintos do poder de voto. A segunda alteração entrou em vigor 
em abril de 1978, estabelecendo o direito dos membros de adotar o regime de taxa de 
câmbio da sua escolha.  
 
Em 1990, o Comitê Provisório recomendou a terceira alteração dos estatutos, prevendo 
a suspensão dos direitos de voto de membros que não cumprirem as obrigações 
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financeiras do FMI. A recomendação foi acatada em novembro de 1992.   
 
    Já na época atual, a Junta de Governadores resolveu adotar, em setembro de 2006, 
um pacote de reformas que visam melhor alinhar ações de cotas do FMI do membros 
com posições relativas na economia mundial e aumentar a participação e a voz de 
países de baixa renda participantes do Fundo.  
 
    Nos dias de hoje, no Acordo Constitutivo consta emenda datada de 2016, com as 
modificações aprovadas pela junta. 
 
Metodologia 

 
O método de pesquisa utilizado foi a exploratória, para o conhecimento do processo 
histórico do Fundo Monetário Internacional, a criação de suas Emendas ao Código e a 
necessidade da criação destas. O cenário levado em consideração foi a economia 
mundial e  suas repercussões nas decisões dos países participantes do Fundo, em 
especial o Brasil. A pesquisa foi qualitativa, onde se estuda conclusões econômicas e o 
cenário da época das modificações para um entendimento claro das decisões coletivas. 
Para coleta de dados foi utilizado o banco de dados do próprio órgão, seus estudos 
econômicos e textos pertinentes ao tema. Além de economistas que estudam os 
desdobramentos históricos consequentes das atitudes dos países membros.  
 

Resultados e Discussões 

 
DECRETO RESPONSÁVEL PELAS EMENDAS 5ª E 6ª 
 
Em 2008 houve a chamada crise financeira do capitalismo, originária nos Estados 
Unidos mas que espalhou-se de forma mundial, especialmente nos países mais 
desenvolvidos, culminando na crise do Euro da União Europeia. Com tal cenário, muitos 
países recorreram a empréstimos altos fornecidos pelo FMI. Foi autorizada pela Junta 
dos Governadores, então, a possibilidade do órgão fazer investimentos para ampliar 
seus recursos e, no mesmo ano, a base para a sexta emenda foi atualizada, com nova 
lista dos representantes dos países membros. 
 
Para atender às crescentes necessidades de financiamento dos países atingidos pela 
crise e para ajudar a fortalecer a estabilidade econômica e financeira global, o Fundo 
aumentou significativamente sua capacidade de empréstimo. Isso foi feito aumentando 
as cotas de membros países - a principal fonte de financiamento do FMI - e assegurar 
contratos de empréstimos altos. 
 
Embora seja parte da lista dos primeiros países a participar do Fundo Monetário, o Brasil 
ainda é considerado uma pequena potência no cenário econômico. O decreto em 
questão possibilitou ao país entrar numa nova fase financeira internacional, sendo visto 
e reconhecido como um Estado que possui uma economia capaz de pagar suas dívidas 
e ainda dar base à instituição, com capital para financiá-la. Juntando o cenário da crise 
com o desenvolvimento de países emergentes na década de 2000, entende-se o cenário 
econômico para a adoção das medidas reformulatórias efetivadas posteriormente. 
 
A Resolução nº 63-3 é referente ao modelo de renda do FMI, cuja finalidade é aumentar 
a arrecadação do Fundo, alegado ser limitado e não o bastante para a manutenção do 
órgão. Vale lembrar que a receita do FMI estava, no ano em questão, em baixa, em 
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razão dos seus investimentos serem provenientes dos juros recebidos pelos 
empréstimos realizados e esses estarem reduzidos. Sendo assim, a modificação 
sugerida é concernente ao modelo de renda do FMI. 
 
As alterações visam alcançar os seguintes objetivos: 
 
expandir a capacidade da Conta de Investimentos (“Investment Account- IA”) e da Conta 
de Desembolsos Especiais (“Special Disbursement Account - DAS)”; 
 
permitir a venda de 403 toneladas de ouro adquiridas depois da Segunda Emenda de 
1973 e o investimento dos lucros dessas vendas na Conta do Investidor; 
 
retornar o reembolso à conta GRA (“General Resources Account”) das despesas 
administrativas do PRGF-EST Trust (“Poverty Reduction and Growth Facility”), que 
fornece empréstimos com juros privilegiados para países de baixa renda elegíveis. 
 
Para alcançar esses objetivos, alguns textos de artigos foram modificados. O artigo XII, 
Seção 6 (f) (iii) passa a ter a seguinte redação: 
 
“(iii) O Fundo poderá usar a moeda de um membro detida. na Conta de Investimento 
para investir, conforme for determinado, de acordo com as regras e regulamentos 
adotados pelo Fundo, por uma maioria de setenta por cento do total de votos. As regras 
e regulamentos adotados em conformidade com esta disposição devem ser 
consistentes com (vii), (viii), e (ix) abaixo. ” 
 
2. O texto do Artigo XII, Seção 6 (f) (vi) deve ser emendado para ler como segue: 
 
“(h) Utilizações pendentes especificadas em (f) acima, o Fundo poderá usar a moeda 
de um membro mantida na Conta de Desembolso Especial para investimento conforme 
determinado, de acordo com as regras e regulamentos adotados pelo Fundo por uma 
maioria de setenta por cento do total de votos. A receita de investimento e juros 
recebidos de acordo com (f) (ii) acima será colocada na Conta de Desembolso Especial. 
” 
 
2.1 6ª EMENDA 
 
A Sexta Emenda para o Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional 
também foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2018 de 2010, sobre Propostas de 
Emendas para o Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional para 
Aprimorar a Voz e a Participação no Fundo Monetário Internacional. Essa, em 
específico, trata sobre os votos dos Diretores na Diretoria. 
 
Além de cada Diretor Executivo indicar um, ou até dois, Substitutos com plenos poderes 
para agir em seu nome quando este não puder comparecer, há uma modificação no 
texto do Artigo XII, Seção 5ª: 
 
“(a) O total de votos de cada membro deverá ser igual à soma dos seus votos básicos 
e dos votos baseados nas suas cotas.” 
 
(I) Os votos básicos de cada membro deverão refletir o número de votos que resulta da 
igual distribuição entre todos os membros de 5,502 por cento da soma agregada do total 
de poder de voto de todos os membros, levando em conta que não haverá votos básicos 
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fracionados. 
 
(II) Os votos baseados em cotas de cada membro deverão ser o número de votos que 
resultam da alocação de um voto de cada parte de sua cota equivalente a 100.000 (cem 
mil) Direitos Especiais de Saque.” e: 
 
“2. O número de votos alocados para o membro não deve ser depositado em qualquer 
órgão do Fundo. Eles não devem ser incluídos no cálculo do total de poder de voto, 
exceto para fins de:(a) aprovação de uma emenda proposta se referindo exclusivamente 
ao Departamento dos Direitos Especiais de Saque e (b) cálculo dos votos básicos em 
conformidade com o Artigo XII, Seção 5(a)(i).” 
 
A Resolução nº 63-2 aprovou a Sexta Emenda e veio com o objetivo de sanar a 
recomendação da Diretoria Executiva., que versa sobre a revisão das fórmulas de 
distribuição das cotas dos países membros, além de uma nova organização para melhor 
representar a real posição do FMI na economia mundial. 
 
A alteração dos artigos da Convenção entrou em vigor para todos os membros em 3 de 
março de 2011, Decisão nº 14860-(11/23), seguindo as recomendações feitas pela 
Diretoria Executiva do Fundo, e em resposta à solicitação da Junta de Governadores 
estabelecidos na resolução 61-5, em que a diretoria apresentou à Assembleia de 
governadores um relatório intitulado “a reforma do contingente e voz no Fundo 
Monetário Internacional: Relatório da Diretoria Executiva para a Junta de 
Governadores”. Entre as recomendações, encontra-se a de aumentar as cotas de um 
número de membros do fundo, os quais haviam feito a solicitação. 
 
A distribuição de cotas entre os países é fixada no momento da sua admissão ao FMI e 
em relação a sua força econômica global por certos indicadores econômicos, como o 
Produto Interno Bruto, e, para ser fiel à economia mundial, o Fundo promove espaço 
para alterações de cinco em cinco anos ou de acordo com as suas necessidades. A 
Recomendação contém, ainda, uma proposta para o número de cotas, devendo esta 
ser acordada ou solicitada pelo país membro. 
 
Para tal proposta de aumento, foi feita uma comparação dos países em relação ao seu 
poder de compra, estando o Brasil entre os países com um direito de aumento ad hoc 
de 40% em sua cota. Em 2009, o país possuía cota nominal de 3.036,1 milhões de 
Direitos Especiais de Saque (DES). Passada as alterações, esta quantia subiu para 
4.250,4 milhões, constituindo o poder de voto para 1,715%. Além do seu interesse 
próprio do aumento do poder de voto, também é interesse do Estado que os países de 
economia emergente tenham seu poder de tomada de decisões aumentadas, outra 
modificação consequente de um novo modelo de distribuição de cotas. 
 
As cotas da instituição são distribuídas pensando na economia interna e externa de 
cada país e aqueles com maior desenvolvimento financeiro possuem uma taxa maior 
do poder de voto. Por conseguinte, seu poder de voto e influência seriam proporcionais 
ao seu número de cotas. O perfil do Brasil atualmente é de um país emergente que vem 
tentando crescer dentro da instituição, participando das Emendas de repartição de 
quotas. Porém, como elas são pré-definidas pelo órgão, para um país aumentar seu 
poder de voto é necessário que outro, de maior poder, ceda suas quotas, o que nem 
sempre é favorável para o país em questão. Para tal modificação, a Diretoria Executiva 
analisa os pedidos de aumento de cotas e após, envia um relatório para a Junta dos 
Governadores. 
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A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em seu relatório acerca das 
alterações propostas, ressaltou alguns aspectos, não sobre os impactos financeiros ou 
com a compatibilidade com o orçamento brasileiro e o ordenamento vigente, trabalho 
este feito pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O que 
foi analisado decorre das relações internacionais do Brasil. 
 
No parecer feito pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
foi analisado a possibilidade do Brasil de estar apto a aderir ao valor referente a nova 
cota, tendo em vista os interesses do governo brasileiro em ser mais ativo na instituição. 
Para tal análise, a sustentação da Comissão foi na lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual, além do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação. 
 
A fundamentação dada pela Comissão foi a compatibilidade com a lei orçamentária e 
demais legislações correlatas, sendo a favor do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.791, 
de 2009 e indo de acordo com o aumento das cotas. 
 
2.2 7ª EMENDA 
 
A Sétima Emenda aprovada, de junho de 2012, assegurou maior representatividade às 
economias emergentes, ao colocar em vigor o poder de voto e a distribuição de cotas 
previamente acertada entre os países membros. 
 
O relatório disponibilizado pelo FMIanalisa o progresso em direção à implementação 
das Reformas de Cotas e Governança de 2010. Ele atualiza o status dos 
consentimentos para os aumentos de cotas propostos sob a 14ª Revisão Geral de Cotas 
e das aceitações da Sétima Emenda Proposta sobre a Reforma da Junta Executiva 
(“Emenda de Reforma da Diretoria” ou “Sétima Emenda”) conforme estabelecido na 
Resolução da Junta de Governadores nº 66-2. Essa Resolução apresenta mudança nos 
critérios de administração do Fundo, alterando a Diretoria Executiva. Os cinco países 
detentores do maior número de cotas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido 
e França, tinham o poder de voto na escolha de cinco diretores executivos. A partir 
dessa emenda, todos os diretores executivos passarão a serem eleitos. 
 
Ademais, as cotas também sofrem alterações, sendo aumentadas para 100% do seu 
valor. A Exposição de Motivos Interministerial nº 96/2011, dos Ministérios da Fazenda e 
das Relações Exteriores ressalta que o Brasil será detentor de 2,316% das cotas totais, 
passando da décima quarta posição no ranking de cotistas do Fundo para décimo. 
 
Para que os aumentos de cotas propostos na 14ª Revisão Geral se tornem efetivos, os 
membros que não possuírem menos de 70% do total de cotas em 5 de novembro de 
2010 devem concordar com o aumento de suas cotas e a proposta de Emenda à 
Reforma da Diretoria deve ter entrado em vigor. A alteração da reforma proposta pela 
Diretoria entra em vigor assim que o Fundo se certificar que três quintos dos membros 
representando 85% do total dos votos tenham aceitado a emenda proposta. 
 
2.3 CONCLUSÃO DA 14ª REVISÃO GERAL 
 
À luz dos contínuos atrasos na implementação das cotas de 2010 e reformas de 
governança (“Reformas de 2010”), a Junta de Governadores adotou, em fevereiro de 
2015, a Resolução No. 70-1. 
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3. ESTUDOS FINANCEIROS DO FMI 
 
O Convênio Constitutivo do FMI o obriga a supervisionar o sistema monetário 
internacional a fim de garantir sua operação efetiva e a exercer uma “vigilância” firme - 
ou seja, uma supervisão, incluindo monitoramento e análise - sobre as políticas cambiais 
de seus países membros. Conforme decidido pela Diretoria Executiva, essa avaliação 
das políticas cambiais de um país deve envolver uma análise abrangente da situação 
econômica e das políticas do país, incluindo as políticas internas e externas. O FMI 
exerce essa responsabilidade de vigilância - sobre o sistema e sobre as políticas de 
cada país - de várias maneiras: através de vigilância nos países, regional e global. 
 
Para o monitoramento entre os países, um representante do Fundo visita o país em 
questão, para coletar dados financeiros, fiscais e bancários; além de verificar o 
desenvolvimento das políticas financeiras e o que o país está buscando nesse aspecto. 
Após a visita, o membro representante faz uma análise descrevendo a situação 
econômica e o que foi observado no país, análise essa que entrará em debate entre a 
Junta. 
 
3.1 ASPECTOS FINANCEIROS DO FMI 
 
O Fundo Monetário Internacional está sob maior escrutínio, com algumas das críticas 
mais intensas visando a ligação entre seus programas e a redução do crescimento 
econômico nos países mutuários (Przeworski e Vreeland 2000, Hutchison 2003). Os 
canais pelos quais o FMI poderia influenciar o crescimento, no entanto, raramente foram 
explicitados. Os programas do FMI, que são projetados para estimular o crescimento 
econômico, realmente conseguem? Em teoria, o FMI pode influenciar os resultados 
econômicos pelo seu dinheiro, condições políticas que ele atribui a seus empréstimos 
e, mais genericamente, seus conselhos políticos. O efeito geral do FMI no crescimento 
econômico depende do efeito em cadeia desses artifícios. Por maior que seja essa 
importância, há poucos estudos que levaram adequadamente em conta essa 
perspectiva. Como Joyce (2004) expressou: 
 
“Essa é uma omissão surpreendente, já que presumivelmente o desempenho 
econômico de um país varia em resposta à implementação das políticas do programa. 
Avaliar o desempenho dos países do programa sem discriminá-los por seu grau de 
conformidade poderia dar uma visão enganosa dos efeitos dos programas do FMI. Por 
outro lado, se não existirem ligações sistemáticas, surgem novas questões sobre a 
eficácia das políticas apoiadas pelo Fundo e a necessidade de condicionalidades. ” 
 
Desde o início dos anos noventa, o próprio FMI fornece dados sobre o cumprimento das 
condições acertadas. A sua base de dados sobre os Monitoramento das Disposições do 
Fundo (Monitoring of Fund Arrangements - MONA) contém dados sobre a 
implementação de critérios de desempenho e referências estruturais que foram 
implementadas sob seus programas. Mercer-Blackman e Unigovskaya (2004) usam 
esses dados para evidenciar a complacência em países em transição para economias 
de mercado. Dos 33 países analisados, apenas 17 implementaram mais de 50% das 
observações estruturais incluídas no seu programa entre 1993-97. O próprio FMI (2001) 
relata o cumprimento de referências estruturais em 57% de todos os programas entre 
1987 e 1999. O cumprimento dos critérios de desempenho foi quase dez pontos 
percentuais maior, enquanto ações anteriores foram implementadas em 80% dos 
programas analisados. 
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As piores taxas de implementação pelos países foram encontradas nas condições 
relativas à privatização (45%), ao sistema de seguridade social (56%) e às reformas das 
empresas públicas (57%). A conformidade mostra-se mais baixa com interesses 
especiais mais fortes, menor estabilidade política, burocracias ineficientes, falta de 
coesão política e maior fracionamento da língua. Resultados semelhantes são relatados 
por Nsouli, Mourmouras e Atoian (2003). 
 
Analisando as razões para baixas taxas de conclusão, Edwards (2001) acha que o poder 
internacional, representado pela participação de um país no Fundo pelas suas cotas, 
reduz a probabilidade de suspensão do programa. Edwards (2001) relata que a IMF é 
mais propensa a suspender programas em países democráticos com legislaturas 
fraccionadas e sistemas de representação proporcional. 
 
Killick (1995) dá evidências de que países altamente endividados, bem como países 
com pequenas quantidades de crédito do FMI, têm menos probabilidade de concluir um 
programa e que as condições fiscais são especialmente improváveis de serem 
cumpridas. Ele também enfatiza que novos programas são aprovados por razões 
políticas, mesmo que o não cumprimento da condicionalidade dos anteriores seja 
evidente. Resultados semelhantes aos de Killick são relatados por Mussa e Savastano 
(1999). Empregando a mesma representatividade, Joyce (2003) mostrou que a abertura 
comercial de um país, a coesão ideológica de seu governo, a duração de seu regime 
político e seu grau de abertura política são determinantes significativos na 
implementação do programa. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE O PAPEL DO BRASIL NO FMI 
 
Como membro do FMI, o Brasil passa pelo sistema avaliativo do órgão e é considerado 
um membro emergente. No início dos anos 2000, o país começou a ficar em evidência 
para o Fundo, como prova, há o empréstimo realizado no valor de $31.5 bilhões, o maior 
na história do Fundo Monetário, demonstrando o comprometimento do Fundo para com 
seus membros. . 
 
Embora essa década tenha sido marcada por um período de incertezas políticas, houve 
um crescimento econômico inesperado. O Brasil foi uma das melhores economias 
emergentes da época, em relação à performance. Isso foi devido à estabilização da 
economia com o Plano Real, consequentemente diminuindo a taxa de inflação, em 
2000, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, formando a base para a melhora 
da economia nos anos subsequentes. 
 
Ao vencer as eleições de 2002, o presidente Luís Inácio Lula da Silva assustou os 
mercados internacionais financeiros, fazendo com que a moeda local despencasse nos 
meses próximos à campanha eleitoral. Mas os investidores ficaram agradavelmente 
surpresos quando o governo do presidente Lula buscou políticas sociais 
macroeconômicas e progressistas com sucesso. Superou-se nas metas incluídas no 
programa econômico apoiado pelo FMI, negociado no ano de encerramento da 
administração anterior, notadamente relativas ao saldo fiscal primário. A implementação 
bem-sucedida do programa apoiado pelo FMI refletiu-se no melhor acesso do Brasil ao 
financiamento de mercado, que, em troca, possibilitou ao país o pagamento da sua 
dívida com antecedência, em dezembro de 2005. 
 
Conclusão 
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Embora essa década faz-se marcada por um período de incertezas políticas, houve um 
crescimento econômico inesperado. O Brasil foi uma das melhores economias 
emergentes da época, em relação à performance. Isso foi devido à estabilização da 
economia com o Plano Real, consequentemente diminuindo a taxa de inflação, em 
2000, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, formando a base para a melhora 
da economia nos anos subsequentes. 
O forte desempenho fiscal, com superávits primários superiores a 3% do PIB todos os 
anos de 2003 a 2008, levou a um declínio da dívida pública de 74% para 62% do PIB. 
Reconhecendo o forte esforço fiscal, as agências internacionais de classificação de 
crédito deram um grau de investimento aos títulos soberanos brasileiros em 2008. Na 
mesma linha, o registro fiscal permitiu gradativamente que o governo emitisse títulos em 
moeda local com vencimentos cada vez mais longos, melhorando a resiliência da dívida, 
mesmo quando as grandes entradas de capital permitiram ao país fortalecer sua posição 
de reservas internacionais. O crescimento real do PIB excedeu 4% ao ano durante 
2003–08, refletindo, em parte, um crescimento médio do investimento mais forte do que 
na década anterior. Além da disciplina fiscal, um ambiente externo favorável ajudou o 
Brasil a fortalecer os investimentos e os saldos externos. Por consequência, O Brasil se 
beneficiou de melhores termos de troca e registrou superávits baixos durante 2003–07. 
Embora não tão afetado pela crise financeira quanto outros países, o governo brasileiro 
precisou tomar medidas para contornar a recessão de 2009. A nova matriz econômica 
foi caracterizada por uma maior presença do Estado na economia, uma desconfiança 
nos mercados e escolhas de políticas macroeconômicas mais arriscadas. 
Seguindo uma jornada notável a partir do início do século, o Brasil encontra-se em uma 
situação difícil, marcada por uma recuperação econômica modesta e provisória no 
contexto de profunda incerteza política. A transição daqui para uma trajetória de 
crescimento forte e duradouro exigirá enfrentar problemas econômicos profundos, por 
uma posição fiscal insustentável, e sérios impedimentos estruturais, especialmente pela 
economia ser relativamente fechada ao comércio, ineficiências no funcionamento do 
Estado e na intermediação de crédito, grandes lacunas de infraestrutura e governos 
fracos. 
Diante dos dados apresentados, entende-se a posição do país frente à economia de 
cooperação mundial, sua possível participação na economia global e a sua importância 
adquirida. Previamente às Emendas, o Brasil já configurava-se para o mérito 
conquistado nas políticas financeiras. Faz-se mister usufruir do que foi adquirido através 
de uma alta contribuição financeira e fiscal, além de salientar o posicionamento nacional 
sobre cooperação financeira, para um aperfeiçoamento mútuo e um restauro contínuo 
da situação financeira não apenas do nosso país, mas daqueles que do mesmo modo 
fazem parte da estabilidade econômica.  
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TÍTULO: A ATENÇÃO PRIMÁRIA E O DIREITO À SAÚDE EM NATAL-RN: um recorte 

das análises das Unidades do Distrito Norte II em Natal. 

Resumo 

Este artigo objetiva apresentar os resultados obtidos da pesquisa intitulada “A Atenção 
Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, coerente com o plano de trabalho que 
delimita esse estudo direcionado ao distrito sanitário Norte II. A pesquisa é coordenada 
pela professora Drª. Edla Hoffmann, apresenta o objetivo geral de avaliar a estruturação 
da Atenção Primária à Saúde no município de Natal/RN a fim de contribuir para a 
melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde oferecidos na perspectiva da 
integralidade. Trata-se de um estudo de enfoque misto, referenciado no método dialético 
crítico, utilizando dados primários, por meio de entrevistas semiestruturadas e dados 
secundários com a utilização de documentos institucionais, portarias e consultas ao site 
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Os resultados apontam para 
evidências da efetivação da contrarreforma na saúde, trazendo limitações nos serviços 
de Atenção Primária em Saúde em Natal-RN e avanços na precarização das políticas 
de saúde. O que fragiliza a atuação de alguns profissionais pela falta de condições 
objetivas de trabalho que acabam comprometendo a resolutividade desse nível de 
atenção. Constata-se o sucateamento realizado pelo Estado, tanto pela redução de 
investimentos públicos e congelamentos dos orçamentos, quanto pelo incentivo à 
privatização da saúde, com os projetos que estão em disputa nesse cenário atual. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Distrito Norte II. Contrarreforma da saúde. 

TITLE: PRIMARY CARE AND THE RIGHT TO HEALTH IN NATAL-RN: a clipping of the 

analyzes of the Northern District II Units in Natal. 

Abstract 

 

This article aims to present the results obtained from the research entitled “Primary Care 
and the Right to Health in Natal-RN”, consistent with the work plan that delimits this study 
directed to the North II health district. The research is coordinated by Professor Drª. Edla 
Hoffmann presents the general objective of evaluating the structuring of Primary Health 
Care in the city of Natal / RN in order to contribute to the improvement of the quality of 
health actions and services offered from the perspective of comprehensiveness. This is 
a mixed focus study, referenced in the critical dialectical method, using primary data, 
through semi-structured interviews and secondary data using institutional documents, 
ordinances and consultations to the website of the National Register of Health Facilities. 
The results point to evidence of the effectiveness of counter-reform in health, bringing 
limitations in Primary Health Care services in Natal-RN and advances in the 
precariousness of health policies. This weakens the performance of some professionals 
due to the lack of objective working conditions that end up compromising the resolution 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 202 

 

of this level of attention. The state has been scrapping, both by reducing public 
investments and freezing budgets, and by encouraging the privatization of health, with 
the projects that are in dispute in this current scenario. 

 
 
Keywords: Primary Health Care. Northern District II. Counter health reform. 

Introdução 

O vigente artigo foi elaborado para socializar resultados do plano de trabalho dessa 
bolsista, como parte integrante da pesquisa intitulada “ A Atenção Primária e o direito a 
saúde em Natal/RN” , realizando nesse relatório um recorte do distrito sanitário Norte II. 
Sendo coordenada pela professora Drª Edla Hoffmann e com a participação de 5 (cinco) 
integrantes, 01 (uma) profissional externa e 4 (quatro) graduandas no curso de Serviço 
Social. 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar a estruturação da Atenção Primária à Saúde no 
município de Natal/RN a fim de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e 

serviços de saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. 

Compreendemos saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo produto de 
lutas sociais, desde os anos de 1970 pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 
que veio proporcionando alterações e evoluções na política de saúde no Brasil. 
Mudanças essas, legalmente constituídas na Constituição Federal de 1988 e 
regulamentadas na Lei Orgânica da Saúde, composta pelas Leis 8.080/90 -dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços, através do SUS (BRASIL,1990) e a Lei complementar 
8.142/90, que trata sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, dentre 
outros. (BRASIL, 1990). 

A política de Saúde no Brasil é regulamentada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que 
se organiza por meio das Redes de Atenção à Saúde (RAS), propõe-se atender da 
forma integral as necessidades de saúde que os/as usuários/as apresentam. A RAS é 
organizada pelo princípio de regionalização e hierarquização, isso se efetiva através de 
regiões e por níveis de atenção à Saúde, sendo eles: baixa complexidade, média e alta. 

Destaca-se a importância da Atenção Primária a Saúde para a população, visto que 
assume a responsabilidade de ser a porta de entrada principal para o acesso aos 
serviços de saúde disponibilizados pelo SUS. Além disso, estabelece a comunicação da 
RAS com os demais níveis de atenção, é reconhecida como ordenadora das ações e 
serviços disponibilizados na rede e coordenadora do cuidado (BRASIL, 2017). 

Desta forma, a Atenção Básica se caracteriza como um conjunto de ações de saúde, 
individualmente e coletivamente, isto é, “é o conjunto de ações de saúde individuais, 
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde” 

(PNAB, 2017). 

É nesse nível de atenção, que a população encontra os cuidados primários, com baixo 
custo e de baixa complexidade, está o mais próximo de onde as pessoas vivem, no 
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contexto familiar e comunitário. De onde constrói o acompanhamento continuo de 
promoção, prevenção e recuperação da/do usuária/o, família e território. 

No município de Natal/RN a Atenção Primária à Saúde se organiza a partir de 56 
(cinquenta e seis) unidades de saúde distribuídas em cinco distritos sanitários: Norte I 
e II, Sul, Leste e Oeste. Essa pesquisa contempla uma amostra de 50% das unidades 
de saúde, por distritos, observando recortes de unidades com e sem Saúde da família, 
totalizando 29 Unidades de Saúde pesquisadas. 

Neste artigo/relatório, iremos realizar um recorte do Distrito Norte II, apontando sua 
composição populacional e as principais características da Zona Norte; as categorias 
profissionais das equipes; os limites e dificuldades vivenciados no contexto de 
contrarreformas que afeta diretamente o funcionamento da Atenção Primária nas 
unidades de saúde do distrito em questão, o trabalho das equipes e o atendimento das 
necessidades de sua população. Porém, nesse cenário adverso, vamos destacar as 
potencialidades do bairro, o SUS que tem dado certo e contribui para a saúde da 
população atendida, com todos seus desmontes e contradições é um dos melhores 
sistemas de saúde no mundo. 

 
Metodologia 

 

Essa pesquisa parte de uma ampla revisão bibliográfica sobre a política de saúde, com 
particularidades na Atenção Primária em Saúde. Utiliza dados primários: coletados por 
meio de entrevistas semiestruturadas, direcionadas aos gestores/as distritais e locais 
das unidades de saúde; e dados secundários através do acesso aos documentos 
institucionais, relatórios, políticas, portarias, a própria Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), Relatórios do PMAQ-AB. Também foram realizadas consultas no site 
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), as quais forneceram 
informações acerca da composição das equipes atualizadas para o ano de 2018/2019. 
Através da consulta em documentos pela SEMURB/Natal-RN em 2017, foi possível 
caracterizavar bairros elencados na amostragem da pesquisa disponibilizado 

O método referenciado é o materialismo histórico dialético, permitindo que a realidade 
fosse desvendada gradativamente, como um processo em movimento, visto as 
mudanças ocorridas no âmbito da Atenção Primária do município. Do campo das 
aparências e a busca pela essência, possibilitando a compreensão da realidade em 
constante movimento. 

O universo da pesquisa corresponde 56 unidades de saúde, distribuídas em cinco 
distritos sanitários: Norte I e II, Sul, Leste e Oeste. Esse plano de trabalho tem recorte 
no distrito Norte II, tendo um universo de 11 unidades de saúde, todas com Estratégia 
Saúde da Família. São unidades desse distrito: Unidade de Saúde Bela Vista, Unidade 
de Saúde da Família de Igapó, Unidade de Saúde da Família Panatis, Unidade de 
Saúde da Família Pq dos Coqueiros, Unidade de Saúde da Família P. das Mangueiras, 
Unidade de Saúde da Família Potengi, Unidade de Saúde da Família de Santa Catarina, 
Unidade de Saúde da Família de Santarém, Unidade de Saúde da Família de Soledade 
I, Unidade de Saúde da Família Soledade II e Unidade de Saúde da Família Vale 
Dourado. Contudo a amostra contempla as unidades 06 USF do Distrito Norte II, todas 
distribuídas entre os bairros de Nossa Senhora da apresentação (Mangueira e Parque 
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dos Coqueiros) e Potengi (Santarém, Soledade II e Panatis). Os dados analisados foram 
submetidos a análise de conteúdo e análise documental 

A bolsista teve sua inserção no último ano da pesquisa, podendo sintetizar as análises 
que anteriormente foram realizadas e comparar de forma quantitativa e qualitativa o 
processo da Atenção Primária em Saúde no município durante esse período, 
principalmente a partir das mudanças da última Política Nacional de Atenção Básica de 
2017. 

No período de 2018.2 foi realizado debates e discussões para a realização dos grupos 
focais com os/as profissionais das unidades básicas de saúde do município. No entanto, 
neste plano de trabalho não foi possível sua realização devido a nova contratação que 
o município realizou nas unidades de saúde, isto é, os trabalhadores concursados 
ingressaram no serviço público, o que consideramos fator essencial para contribuir com 
a qualidade dos serviços, visto que rompe com a rotatividade das unidades, além de 
aumentar o número de efetivos. Porém, inviabiliza a coleta com grupos focais, tendo em 
vista que os novos profissionais precisam de tempo para se apropriarem desse campo 
de trabalho. Somado a isso, as dificuldades em relação a carga horária da coordenadora 

que esteve envolvida em cargo de gestão de estágio em Serviço Social. 

Nesses dois semestres integrando a pesquisa, buscou-se o fechamento e socialização 
das análises construídas como também das experiências e novas informações obtidas. 
Identificamos que o fluxo com os demais níveis de atenção na rede de saúde do 
município é resultado da baixa resolutividade da atenção primária em saúde, ocorrendo 
superlotações nos níveis de atenção de média e alta complexidade; se efetiva de forma 
seletiva e focalizada, enfrentando desafios para à efetivação da saúde como direito 
universal. Além disso, identificamos dificuldades na articulação com os usuários, a 
família e a comunidade com vistas à promoção, prevenção e recuperação da saúde, 
pois o cuidado saúde é centrado na unidade de saúde. Com a pesquisa obtemos 
contribuição na formação profissional sobre o estudo da política de saúde, da atenção 
primária à saúde e compreensão dos processos de trabalho em saúde, a partir da qual, 
foi possível realizar articulações com as experiências vivenciadas no campo de estágio 
obrigatório. 

Os estudos e socializações deram-se por meio da participação nas reuniões mensais 
do grupo de pesquisa e estudos “Questão Social, Política Social e Serviço Social”; 
encontros semanais com as integrantes da própria pesquisa que eram destinadas aos 
outros distritos sanitários; publicações e apresentações de artigos no 24º Seminário de 
Pesquisa do CCSA intitulado “Crise Estrutural do Capital e Suas Implicações na Atenção 
Primária: Um Recorte das Unidades de Saúde do Direito Norte I e Norte II Em Natal – 
RN” e no 7º Encontro Internacional de Política Social e 14º Encontro Nacional de Política 
Social, intitulado “Crise Estrutural do Capital e suas Implicações na Atenção Primária”. 

 
Resultados e Discussões 

 

A pesquisa desenvolveu suas análises e investigações, em todos distritos sanitários, 
contemplando unidades com e sem Estratégia Saúde da Família, do município de Natal-
RN, aponta suas particularidades, desafios e potencialidades durante o período 
delimitado na pesquisa. 
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Nesse momento, as informações serão voltadas para o Distrito em questão, na qual faz 
parte da região administrativa Norte que é composta por 07 bairros, sendo eles: Igapó, 
Salinas, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha. A 
região norte é considerada como “à maior das regiões de Natal” (SEMURB/Natal-RN, 

2017). 

A Região Administrativa Norte expõe o mais baixo rendimento nominal médio (0,92 
salários mínimos) do município, uma vez que os demais distritos apresentam uma média 
de 1,78 salários mínimos. “O bairro do Potengi apresenta os maiores rendimentos 
nominais médios mensais (1,23 salários mínimos) e o bairro Salinas os menores (0,46 
salários Mínimos)" (SEMURB/Natal-RN, 2017). 

Em 2018, realizamos uma análise documental de documentos secundários para traçar 
as composições das equipes do Distrito Norte II, utilizamos para quantificar essas 
informações o portal de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 
Consolidamos a pesquisa totalizando 11 USF e 01 NASF-AB que está inserido na USF 
de Santarém e vinculado as USF de Potengi, Planície das mangueiras e Parque dos 
coqueiros. O NASF-AB conta com uma equipe composta por 02 fisioterapeutas geral, 
01 profissional de educação física na saúde, 01 psicólogo clínico, 01 assistente social, 
01 farmacêuticos e 01 nutricionista. 

As seis (06) Unidades Saúde da Família pesquisadas do Distrito Norte II, são todas 
distribuídas entre os bairros de Nossa Senhora da apresentação (Mangueira e Parque 
dos Coqueiros) e Potengi (Santarém, Soledade II e Panatis). Esse território em 2018 
conta com 15 equipes de ESF e 01NASF-AB e no total as equipes são compostas por 
124 Agentes Comunitários de Saúde, 19 Médicos, 24 Enfermeiros, 39 Técnicos ou 
Auxiliar de enfermagem, 14 Dentistas e 13 Auxiliar de Saúde bucal (CNES, 2018). 

Esses dois bairros do Distrito sanitário Norte II tem uma população estimada de 
aproximadamente 162,319 dos quais 103,110 são dados da população do bairro de 
Nossa Senhora da Apresentação em 2017, sendo 49560 homens e 53550 mulheres. 
Enquanto, no bairro de Potengi são 59,209 segundo os dados de 2017, sendo 27,418 

homens e 31791 mulheres (SEMURB, 2017). 

Em relação ao funcionamento da equipe e a avaliação diante a análise dos gestores de 
cada Unidade de Saúde realizada pelas entrevistas em 2014/2015 foi apontada que as 
equipes estavam em quantidade insuficiente de profissionais, não conseguindo 
responder as demandas e quantidade de usuárias/usuários do território em que a 
Unidade está alocada. Isto é, uma grande parte dos profissionais realizam suas funções 
de acordo com as atribuições de cada profissão, no entanto o número de demandas é 
incompatível com os números de profissionais disponíveis no local. 

Os dados anteriores de 2016 apresentava Norte II com 34 equipes de ESF (SOBRAL e 
HOFFMANN, 2016) e atualmente em 2018 o distrito apresenta 26 equipes de ESF 
(estratégia de Saúde da Família), comparando com a realidade dos dois anos atrás que 
a equipe não abrangia a toda a população que havia nos distritos, deveria ter a 
superação desse déficit com os aumentos das Unidades de Saúde e não sua redução 
para 26 equipes. 

Resultado das mudanças da nova PNAB (2017), que caracteriza o avanço do 
neoliberalismo com a necessidade da diminuição do Estado nos gastos sociais e 
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garantindo “ uma estrutura para o mercado e ofertar serviços que o mercado não pode 
oferecer” (SANTOS, 2016, p. 171). As políticas sociais passam a assumir diante essa 
realidade um perfil de “restrição, seletividade e focalização” (BEHRING e BOSCHETTI, 
2007). 

As entrevistas realizadas com os gestores entre os anos de 2014/2015 levantaram 
informações sobre a avaliação Unidades de Saúde de sua área, se estavam 
respondendo as demandas. Das 06 unidades, 03 apontavam que seus atendimentos 
mensais estavam em torno de 1.500 a 2.000 usuárias/os, 02 de 2.000 a 2.500 

usuárias/os e 01 não soube quantificar essa demanda de atendimentos. 

Desta forma, em todas as falas dos/das gestores/as foram apontadas que existe uma 
demanda reprimida e que equipes não cobrem e não respondem a toda a população 
que residem nos bairros. 

Com isso, dificulta o que a PNAB reforça sobre a Atenção Básica onde afirma que AB 
deve ser “a principal porta de entrada ao sistema de saúde e ser ofertada integral e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do 
território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde” (BRASIL, 2018, 

p.23. 

As falas das entrevistas com os/as gestores/as sobre as dificuldades, dentre elas, está 
a falta de realização da educação permanente para profissionais, sob responsabilidade 
do governo em proporcionar essa formação contínua e permanente aos gestores e 
profissionais[1], como afirma o inciso VII da portaria Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2017[2]: “desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de 
qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar 
a formação, educação permanente e continuada dos profissionais” (BRASIL, 2017). 

Reiteramos a importância dos profissionais de saúde que atuam na AB manter-se em 
aprendizado contínuo, para possibilitar o aprofundamento, expansão e atualização no 
campo de atuação. Contribuir para as ações desenvolvidas nas unidades e apresentar 
uma maior resolutividade no que se refere às necessidades que o território- comunidade 

apresenta para AB. 

Foi apontado também que suas maiores dificuldades estão voltadas inicialmente para a 
falta de abastecimento frequente de medicações, de materiais para realização de 
exames e procedimentos, entre outros. Sem o reabastecimento e condições objetivas 
de trabalho, compromete a atuação de profissionais de saúde. Outras dificuldades 
apontadas foram em relação as estruturas dos locais que sediam as unidades, ou sejam 
são casas/prédios adaptados que não comportam as demandas e profissionais devido 
a quantidade das salas disponíveis para os atendimentos ou consultas com a 

população. 

Além disso, a falta de profissionais e internet também foram indicados como 
dificuldades, ou seja, todas essas dificuldades que os gestores apresentaram nas 
entrevistas é reflexo da quantidade de usuários/usuárias que deixam de ser atendidos, 
medicados, acolhidos ou até encaminhados. Fragilizando mais uma vez a Atenção 
Básica de Saúde que é a principal porta de entrada do SUS, aumentando o grande 
índice de procura na média e alta complexidade e consequentemente uma superlotação. 
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Enquanto suas “potencialidades” foram voltadas para o bom desempenho dos 
profissionais diante de todas as impossibilidades de atuar por falta de material ou 
insumos, a equipe é qualificada e comprometida em buscar diversas possibilidades para 
atender as/os usuárias/usuários. Fato que sobrecarrega as equipes em encontrar 
soluções que devem ser ofertadas diante condições de trabalho, porém, o desgaste do 
conjunto desses (as) trabalhadores (as) deve ser enorme, em meio a precarização do 
trabalho. 

Cabe ressaltar que todas essas 06 Unidades de Saúde estão inseridas no Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), quer dizer 
que elas participam de um programa que contribui para elevar o repasse financeiro de 
origem federal e tem como objetivo a ampliação do acesso e melhoria da qualidade dos 
serviços de Saúde que são oferecidos a população de cada unidade. Diante disso são 
realizados acompanhamentos e avaliação das equipes para se enquadrarem na 
qualidade esperada pelo programa, seja para diminuição das filas, como reorganizar o 
próprio processo de trabalho e trabalho em equipe, aumentando com isso a 
resolutividade da atenção básica. 

Essas avaliações e acompanhamentos são expostas nos relatórios que tem por objetivo 
“apoiar gestores e equipes de Atenção Básica na reflexão sobre processos de trabalho 
e na organização do acesso aos serviços de saúde, do acolhimento à demanda 
espontânea e da agenda da equipe” (PMAQ, 2015). Podendo ser de grande importância 
para os gestores, coordenadores, equipes e profissionais da AB melhorar, repensar e 
ampliar os serviços da unidade. 

Os dados de avaliação e monitoramento que foram do segundo ciclo do PMAQ, 
levantam indicadores como acesso e acolhimento, a coordenação do cuidado, os 
processos de trabalho e as suas resolutividades. No Distrito Norte II, o PMQA liberou 
relatórios das 6 unidades que fazem parte da amostragem da pesquisa, ao total foram 
22 equipes que obtiveram os resultados do programa. 

Os resultados do PMAQ das Unidades de Saúde do Distrito Norte II referente ao acesso 
e acolhimento apontam a necessidade da gestão municipal desenvolver capacitações 
com seus profissionais da equipe para implantação e desenvolvimento do acolhimento, 
já que em algumas unidades, as equipes não receberam capacitação para classificação 
de risco e vulnerabilidade. 

Outro aspecto apontado foi a organização da agenda, orientando a gestão equipes que 
incentivem as equipes a realizarem ações que ampliem o acesso da comunidade as 
demandas que surgem. Sendo abordado também o tema marcação de consultas na 
Unidade de Saúde, pois grande parte das equipes não realizam os agendamentos 
diariamente, existem horários e dias específicos para cada especialidade e marcação. 
Todavia o PMAQ recomenda que as equipes devem rever essa modalidade, visto que 
essa marcação limita o acesso aos/as usuários/usuárias e ao cuidado continuado das 
demandas da população e território. 

No que se refere aos limites impostos aos gestores provém da falta de infraestrutura da 
Unidade de Saúde, devido à dificuldade no acesso à internet, consequentemente 
comprometendo os registros exigidos pelo Ministério da Saúde ou alguns programas da 
Atenção Básica. O relatório do PMAQ sinaliza para a falta de indicadores de consultas 
médicas, notificando que as equipes não apresentavam os resultados desses 
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indicadores por não ter alimentado o Sistema de Informações da Atenção Básica, 
sugerindo inclusive que as equipes não realizavam todos os tipos de consultas médicas 
para o cuidado integral do/da usuário/usuária. 

Porém, ocorre a falta de registros pela ausência de condições objetivas para tal, e não 
necessariamente que o cuidado integral não seja realizado. Contudo, os avaliadores 
recomendam que ocorra a realização e registro de todos os cuidados oferecidos na 
UBS. Ora, esses registros são fundamentais para sistematizar e planejar o trabalho em 
equipe na saúde, conhecer os indicadores de saúde de sua população, os pontos nodais 
a serem aprimorados, além de vincular-se ao atendimento de metas e ao financiamento 
repassado para atenção básica. 

Em 03 equipes o programa indicou que o acolhimento realizado pelas equipes não 
estava sendo cumprida durante o horário exigido, isto é, pelo horário de funcionamento 
(cinco dias da semana, nos turnos matutinos e vespertinos). Fato que limita o acesso a 
saúde da população, e que deve ser ampliado. 

Em relação a coordenação do cuidado, o PMAQ aborda que em quase todas as equipes 
devem-se utilizar com maior frequência os sistemas de informação, buscando realizar 
ações visando a utilização dos sistemas disponíveis na Rede de Atenção à Saúde. 
Aponta também que o retorno da atenção especializada deve ser intensificado, já que 
esse retorno é fundamental para o acompanhamento da população usuária dos serviços 
da Atenção Básica, aprimorando os meios de comunicação, como por exemplo o 
prontuário eletrônico que possibilita essa interação da AB e os especialistas ou o 
matriciamento, contatos por telefones e visitas dos profissionais da AB aos serviços 
especializados. 

Em seguida temos mais outras duas observações em relação ao contato direto com a 
atenção especializada, primeiramente a AB deve encaminhar o/a usuário/usuária para 
o especialista diretamente da Unidade de Saúde, não recaindo sobre a população a 
responsabilidade de marcar as consultas com os especialistas; outra responsabilidade 
é que a AB deve-se responsabilizar pelos registros dos/das usuários/usuárias de maior 
risco no seu território e aqueles que foram encaminhados para a atenção especializada, 
sendo esse registro importante para que a equipe mantenha o cuidado com os/as 
usuários/usuárias . 

O PMAQ aponta que não ter esse registro condiciona a equipe não ter controle sobre 
esse acompanhamento e quais as condutas que deverão ser tomadas para o plano de 
cuidado desse/dessa usuário/usuária. Se atenção básica é coordenadora do cuidado e 
facilitadora da comunicação entre os serviços da RAS, como efetivar essa função, sem 
o devido registro? Encaminhar para outro nível de atenção, pressupõe o 
acompanhamento, a referência e a contrarreferencia para que usuários/as tenham 
travessia na rede. 

Quanto ao indicador o processo de trabalho das equipes, o Distrito Norte II em termos 
gerais, deve incorporar no seu cotidiano monitoramento e avaliação da própria Unidade 
para orientar os objetivos e metas esperados com as ações dos profissionais e 
respostas das demandas dos cidadãos/território, potencializando o desempenho da 
equipe. De acordo com a avaliação do programa foi abordado a necessidade de a 
equipe incorporar ações para o controle do câncer de colo do útero, sendo essa 
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prevenção um rastreamento e de fácil realização nas UBS, podendo possibilitar a 
redução e mortalidade por esse tipo doença. 

Por fim, o relatório reflete sobre a resolutividade da AB que destaca a “capacidade que 
as equipes da AB têm de reconhecer as necessidades de saúde da população que está 
sob sua responsabilidade e ofertar ações para os problemas identificados” (PMAQ, 
2015). Com isso, as Unidades de Saúde são consideradas privilegiadas por serem o 
primeiro espaço que o cidadão tem com o sistema de saúde. Os avaliadores do 
programa indicam no relatório, a necessidade de qualificar os profissionais para 

alcançar os resultados esperados para esse nível de atenção. 

Reiteramos a importância da educação permanente dos profissionais e os meios que 
Ministério de Saúde deve desenvolver para possibilitar essa capacitação e qualificação 
dos profissionais da AB. Semelhantemente, o PMAQ sinaliza que as equipes realizam 
atendimentos de urgências e procedimentos na média de 30% a 50%, todavia é 
recomendado pelo programa que as USF busquem elevar esse índice, visando a 
ampliação do acesso e orienta-lo conforme a rede de atenção de saúde está organizada. 

Dado o exposto, percebemos que desde a caracterização da equipe, os apontamentos 
realizados pelos gestores e as análises e avaliações dadas pelo PMAQ, são 
complementares e nos possibilitam analisar parte das Unidades de Saúde do Distrito 
Norte II com mais detalhes e informações. Contribuindo para o alcance dos objetivos da 
pesquisa para avaliar a estruturação da Atenção Primária à Saúde no município de 
Natal/RN a fim de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde 
oferecidos na perspectiva da integralidade do direito à saúde. 

Ao identificar e articular a relação da Atenção Primária com os demais níveis,apontamos 
as demandas e necessidades do território, com destaque aos desafios encontrados 
pelas unidades, sua articulação com os usuários e o território e por fim atribuímos para 
a formação dos profissionais e estudantes da área da Saúde. 

[1] O Ministério da Saúde então disponibiliza por meio da plataforma digital Universidade 
Aberta do SUS (UNA-SUS), vários cursos gratuitos e na modalidade EaD que 
contribuem para a qualificação e educação permanente dos profissionais da AB e 
vigilância em Saúde. 

[2] Art. 1º Esta Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, com vistas 
à revisão da Regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização 
do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde – RAS (BRASIL, 2017). 

 
Conclusão 

 

Os resultados apresentados colocam em evidência que a crise estrutural do capital tem 
implicações diretas na Atenção Primária, as medidas de austeridades e ajustes fiscais 
que estão sendo desenvolvidas rebatem nos aspectos essenciais da população. 

A redução de gastos públicos com os gastos sociais, impede a viabilidade da promoção 
de direitos, resultando a um acirramento das desigualdades sociais no país, que afetam 
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os níveis mais primários de atenção como saúde e educação e a população que 
depende diretamente desses serviços. 

Na atual conjuntura do Brasil, o projeto privatista tem ganhado forças nessa disputa, 
durante esse período podemos destacar três exemplos da ação da contrarreforma, são 
eles: 1) os papéis inversos do setor privado e sua participação no SUS; 2) os cortes 
realizados na saúde por meio da EC Nº 95 de 2016; 3) e as mudanças da Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) pela portaria nº 2.436/2017. 

Como visto anteriormente, é perceptível o sucateamento do setor, pelo 
desfinanciamento e pelo congelamento com os gastos públicos, produto da EC.95/2016. 
Afeta diretamente os serviços que são ofertados pela atenção básica, passam a ser 
ainda mais precarizados pela falta de profissionais, falta de insumos para as demandas 
que aparecem nas unidades, espaço físico limitado e as ações passam a ser curativas 
e focalizadas para dar conta apenas das demandas que podem ser atendidas, sem 
considerar o vínculo população com a unidade básica, além de limitar o acesso da 
população aos serviços de saúde. Resultando em uma superlotação nas demais 
complexidades do SUS. 

A realidade informa que AB em Natal apresenta muitas dificuldades para se efetivar e 
garantir para a população o acesso a saúde como um direito integral. Mas, acredita-se 
que com os novos profissionais alocados pelo concurso mais recente no município, 
ocorra melhorias visto que diminui o índice de rotatividade e aumenta o de permanência, 

o que possibilita o investimento intensivo em educação permanente. 

Contudo, reafirma-se a necessidade de condições de trabalho para que o desgaste das 
equipes diante de tamanha precarização possa diminuir. Para realizar o cuidado em 
saúde, identificar e acolher as necessidades da população de determinado território, há 
necessidade de reorganizar os processos de trabalho, mas as equipes de saúde 
também precisam ser acolhidas e não responsabilizadas e culpabilizadas pela situação. 

O direito a saúde carece de investimento e de uma política séria de responsabilidade 
pública. Com todos os limites e sucateamentos, o SUS tem conseguido atender a 

população e devemos contribuir para continuar a luta para sua efetivação. 

Podemos afirmar que por essa produção de relatório, possibilitou consolidar os estudos 
e análises realizadas na presente pesquisa. Sendo de grande importância para o 
entendimento qualificado do funcionamento das unidades básicas de saúde do 
município de Natal/RN, respaldados em uma análise qualitativa e quantitativa da 
situação presente. 
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TÍTULO: Direito ao esquecimento e a proteção da privacidade na era digital 

Resumo 

 

A evolução tecnológica tem gerado diversos impactos na sociedade, com ampla e 
irrestrita divulgação de informações entre os diversos indivíduos mundo afora, e em 
tempo real. Com ela, institutos jurídicos como o “Direito ao esquecimento” no mundo 
digital despontam como fatores a serem estudados na seara jurídica, além das suas 
fundamentações legais. As inovações advindas dos diversos meios de comunicação 
têm sido objeto de discussões no mundo do Direito, pelas implicações nas relações 
jurídicas por elas proporcionadas. Surge, então, a esfera do Direito Digital, nesse 
contexto de incertezas, inovações e imediatismo, pelo que torna necessário o estudo 
dos institutos jurídicos de proteção aos direitos fundamentais da Constituição Federal 
de 1988 na proteção dos dados e informações pessoais no ambiente digital. Surgem 
discussões e casos concretos envolvendo o instituto do “Direito ao esquecimento”, o 
qual constitui o direito à desindexação de informações pessoais – inclusive, incorretas 
e desatualizadas ou verídicas- no ambiente digital, bem como o direito à desvinculação 
de qualidades negativas ou indesejadas associadas ao nome e imagem das pessoas, e 
com ele, a possibilidade de proteção ao direito à intimidade e à vida privada dos 
indivíduos no mundo digital. Ainda nesse contexto, há a aplicabilidade de diversas 
legislações esparsas, dentre os quais o Marco civil da internet, bem como, mais 
recentemente criada, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 
 
Palavras-chave: Direito Digital. Esquecimento. Proteção de Dados. Desindexação. 

TITLE: Right to Forget and Protect Privacy in the Digital Age 

Abstract 

 

Technological evolution has generated several impacts on society, with wide and 
unrestricted dissemination of information among diverse individuals around the world, 
and in real time. With it, legal institutes such as the “Right to Forget” in the digital world 
emerge as factors to be studied in the legal field, in addition to their legal foundations. 
The innovations arising from the various media have been the subject of discussions in 
the world of law, for the implications on the legal relations they provide. Then, the sphere 
of Digital Law emerges, in this context of uncertainties, innovations and immediacy, 
which makes it necessary to study the legal institutes for the protection of fundamental 
rights of the Federal Constitution of 1988 in the protection of personal data and 
information in the digital environment. There are concrete discussions and cases 
involving the “Right to Forget” institute, which constitutes the right to deindexation of 
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personal information - including incorrect and outdated or truthful information - in the 
digital environment, as well as the right to detach from associated negative or unwanted 
qualities. to the name and image of people, and with it, the possibility of protecting the 
right to privacy and privacy of individuals in the digital world. Still in this context, there is 
the applicability of several sparse laws, including the Internet Civil Framework, as well 
as, more recently created, the General Law on Personal Data Protection. 

 
 

Keywords: Digital law. Forgetfulness. Data protection. Deindexation. 

Introdução 

O instituto jurídico do Direito ao esquecimento tem tido repercussão imensurável, a partir 
das novas tecnologias e o implemento de novas formas de relações jurídicas 
instrumentalizadas pelo mundo digital. O ramo do Direito Digital possui por objeto temas 
como o direito ao esquecimento, fake news, e-commerce, contratos eletrônicos, 
pornografia virtual, dentre outros temas, e que o tornamum ramo autônomo da Ciência 

do Direito. 

No que se refere propriamente ao Direito ao esquecimento, não obstante ser um instituto 
jurídico que surgiu antes mesmo do aparecimento do Direito Digital, com o Direito Penal, 
pela garantia legal de ressocialização do indivíduo a quem foi imputada uma 
determinada penalidade, tem adquirido novas facetas diante das evoluções 
tecnológicas do mundo digital. 

No Brasil, nesse sentido, há diversas previsões legais em legislações esparsas do 
ordenamento jurídico, cujas especificações foram positivadas com vistas às relações 

penais, consumeristas, civis, e independentemente do mundo digital. 

No Código de Defesa do Consumidor, há previsão de exclusão de informações de cunho 
negativo dos consumidores nos bancos de dados relativos aos cadastros e dados de 
crédito, previsto no artigo 43. 

No Código de Processo Penal, conforme o artigo 748, há estabelecimento de que nas 
folhas de antecedentes criminais do reabilitado, não constem informações relativas aos 
crimes anteriores, bem como nas certidões extraídas do juízo, salvo requisição de juízo 
criminal. Ademais, o Código Penal impõe regras quanto à reincidência, excluindo-se 
fatos anteriores para efeitos de reincidência, que tenha sido consumados há mais de 
cinco anos. É o que consta no artigo 94 dessa legislação. 

Logo, nesse sentido, o Direito ao esquecimento constitui instituto do Direito, que ganha 
novas repercussões em face do aprimoramento das relações jurídicas firmadas no 
mundo digital, seja mediante os novos aplicativos das mídias, por meio das novas redes 
sociais, pela expansão destartup, dentre outros fatores. 

O caráter de imediatismo, de ampla e quase irrestrita difusão das informações pelo 
ambiente digital, cujos impactos ocorrem em tempo real, englobando as diversas 
relações jurídicas concretizadas nesse ambiente, tem suscitado questões referentes ao 
direito ao esquecimento, desindexação ou desvinculação de dados dos internautas. 
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Por conseguinte, a proteção constitucional do direito à intimidade, à vida privada e à 
imagem constituem-se como fundamento jurídico para as diversas situações concretas, 
sendo colocadas em ponderação com os princípios da publicidade e do direito à 
imprensa de acesso a determinadas informações que constam no mundo digital. 

 
Metodologia 

 

A metodologia utilizada na pesquisa consistiu na análise de casos concretos jurídicos, 
apreciados nos diversos graus de jurisdição do Brasil, atrelada aos estudos científicos 
das técnicas hermenêuticas predominantes nas decisões judiciais relacionadas a 
interpretação e aplicação do Direito ao esquecimento. 

Nesse sentido, foram apreciadas decisões judiciais que reconheceram a existência do 
Direito ao esquecimento, prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e diversos tribunais em âmbito estadual, e que estão 
correlacionadas a situações do mundo digital. 

Para tanto, além do instituto jurídico do Direito ao esquecimento propriamente dito, 
institutos identificados como o Direito à desindexação e o Direito à desvinculação 
também foram objeto de estudo, haja vista constituírem modalidades daquele, e estando 
relacionados diretamente ao Direito Digital. 

Nesse quesito, a pesquisa consistiu em estudo empírico, sendo classificada como do 
tipo exploratória e explicativa, bem como qualitativa, e com abrangência também do 
estudo das legislações referentes ao Direito Digital e ao Direito ao esquecimento no 
âmbito digital. Consistiu, por conseguinte, na pesquisa processual e coleta de dados 
fáticos e casos concretos que envolvam a matéria, bem como das fundamentações 
jurídicas utilizadas nas decisões judiciais. 

Ademais, a metodologia também teve por objeto o estudo científico da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, 
e leis esparsas que possuem reflexos na temática do Direito ao esquecimento, no 
âmbito do Direito Digital. Nisso, também foi realizado estudo de Direito Comparado com 
o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, da União Europeia. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da pesquisa jurisprudencial, dos casos concretos apreciados pelos tribunais, 
nas diversas instâncias judiciais, verificou-se que o instituto do Direito ao esquecimento 
tem sido reconhecido como garantia dos direitos fundamentais dos internautas, 
especificamente no tocante aos direitos à intimidade e à vida privada. 

Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 fixa a inviolabilidade da intimidade, 
da vida privada, da imagem das pessoas, e nesse sentido, e por conseguinte, tais 
garantias constitucionais também devem ser asseguradas no mundo digital, tendo em 
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vista que nele são concretizadas relações sociais e de cunho jurídico entre os seus 
diversos usuários. 

Outrossim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei n° 13.719, de 2018, 
constituiu-se em um avanço legal, ao estabelecer algumas diretrizes quanto ao 
tratamento de dados pessoais, inclusive quanto àqueles obtidos pela Internet e com o 
uso de aplicativos, pelos provedores de Internet e de serviços, bem como pelo próprio 
Estado em sua atuação pública. Em relação aos seus dispositivos legais, os dados 
pessoais foram definidos como informações referentes a pessoas naturais identificadas 

ou identificáveis (artigo 5º da referida lei). 

Esta lei também instituiu alguns princípios referentes à proteção dos dados pessoais, 
tais como o da Autodeterminação informacional, impondo o livre consentimento do 
usuário para o tratamento e uso de seus dados pessoais pelo controlador, para uma 
determinada finalidade, a qual deve ser expressamente especificada à pessoa física 
titular dos dados. O princípio da Autodeterminação informativa possui respaldo no artigo 
5°, inciso XII, da Lei n° 13.719, exigindo que a manifestação do titular seja livre, 
inequívoca e informada. 

Destacam-se, também, os princípios da finalidade no uso dos dados, da sua qualidade, 
da legitimidade das finalidades, bem como de sua adequação a tais propósitos; bem 
como o princípio da necessidade, limitando-se o tratamento de dados ao mínimo 
necessário dos seus propósitos, e o princípio da não - discriminação, o qual impede que 
a coleta e utilização dos dados tenham fins discriminatórios e ilícitos, e desrespeite os 
direitos fundamentais dos indivíduos. 

Anteriormente a esta lei, já vigia o Marco Civil da Internet, estabelecido pela Lei n° 
12.965, de 2014, dispondo pelo consentimento expresso dos indivíduos para o 

armazenamento e tratamento dos dados. 

Considerado um mini-estatuto, estabelecia o direito do titular dos dados de solicitar a 
exclusão definitiva dos registros de suas informações, após o término das relações 
existentes entre as partes, exceto nas hipóteses de guarda obrigatória previstas pela 

própria lei. 

Com a Lei de Proteção de Dados, foi definido como requisito o consentimento explícito 
dos titulares dos dados para a sua manipulação pelos controladores, em consonância 
com o artigo 8º, da referida lei, sendo nulo qualquer consentimento que seja genérico. 
Ademais, prevê a revogação do consentimento a qualquer momento, a pedido do titular 
dos dados. 

O Direito ao esquecimento constitui instituto jurídico que se insere no campo do Direito 
Digital, ao se desdobrar nas modalidades de Direito à desindexação e de direito à 

Desvinculação. 

Tais são garantias correlacionadas aos mecanismos de busca de informações e de 
diversos conteúdos existentes na Internet, e que veiculam dados referentes a pessoas, 
sejam verídicos ou mesmo informações falsas e/ou desatualizadas. 

Assim, o Direito à desvinculação se relaciona com a propagação de qualidades 
negativas e que denigrem a imagem das pessoas, diante de mecanismos de buscas da 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 216 

 

Internet. Por outro lado, o direito à desindexação possui ligação com os algoritmos, na 
medida em que os robôs e os sistemas de informações coletam os dados, organizam-
nos, e os selecionam mediante algoritmos. 

Nessa perspectiva, para a professora Cíntia Rosa (LIMA, 2014), o Direito ao 
esquecimento é conceituado como direito autônomo de personalidade, de excluir 
determinadas informações que digam respeito a uma determinada pessoa física, e 
impõe como elementobasilar o transcurso de tempo razoável desde a coleta dos dados. 
Ademais, assevera como elemento também indispensável ao Direito ao esquecimento 
a inutilidade das informações a serem excluídas, de maneira que não haja interferência 
no direito às liberdades de expressão, jornalística, científica, artística e literária. 

Convém ressaltar que a eliminação dos dados prevista pela Lei nº 13.709 possui por 
base o artigo 18, sendo garantido ao titular dos dados pessoais a confirmação da 
existência dos dados, o direito de ter acesso a eles, bem como de solicitar a atualização 
e correção de dados inverídicos e incompletos. 

No rol, incluem-se o direito de ter informação quanto aos compartilhamentos dos dados 
com as entidades públicas e privadas, pelo controlador, a própria revogação do 
consentimento do titular, e informações sobre as possibilidades de não consentir e suas 
consequências. 

Além disso, o referido dispositivo legal impõe nos incisos IV e VI o direito de bloqueio, 
anonimização ou eliminação dos dados que sejam desnecessários ou excessivos, e 
desde que em incompatibilidade aos propósitos previstos nesta lei. Garante também a 
eliminação dos registros desses dados, tratados devidamente com o consentimento do 
titular, exceto diante de obrigações legais, para fins de pesquisa e para uso exclusivo 
do controlador, desde que sejam anonimizados os dados. 

Em relação aos casos julgados pelos tribunais, no Caso Aida Curi, amplamente 
repercutido no âmbito nacional, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de 
que o direito ao esquecimento não conduz necessariamente ao dever de indenizar, na 
ponderação de valores para se determinar o acolhimento ou não do direito ao 
esquecimento. É o que consta no REsp 1335153/RJ, Rel. Ministro LuisFelipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013. 

Nesse caso, no entanto, não foi conhecido o direito ao esquecimento pleiteado, sob o 
fundamento de que o direito à imprensa restaria prejudicado, diante da publicação de 

matéria referente ao caso, após 50 anos do acontecimento do crime. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Agravo de Instrumento 
número 0051483-50.2012.8.19.0000, julgado em 23/10/2012, rel. Des. Antônio 
Saldanha Palheiro, reconheceu o Direito à desindexação de uma clínica de estética. Na 
sentença, foi determinado que fossem instalados filtros nos sites de busca pela Yahoo 
do Brasil Internet Ltda., de sorte que se reduzissem as associações entre o nome da 
autora da ação a notícias de lesões aos seus pacientes, decorrentes de procedimento 
de depilação a laser. 

No tocante ao Direito à desvinculação, na Apelação Cível nº0024717-
80.2010.8.19.0209, a atriz Xuxa Meneghel ajuizou ação no sentido de pleitear a 
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eliminação dos resultados de busca do seu nome com associações à pedofilia, bem 
como de imagens ou textos específicos relacionados a isto. 

No entanto, o pedido não foi julgado procedente, sendo apontado que o direito de 
informação prevalece diante da exposição de fato verídico de um determinado momento 
de sua vida, e, na ponderação de direitos, ficou determinado que os provedores de 
Internet não possuem responsabilidade quanto a mecanismos de busca e resultados 
indesejados, sendo necessário que a autora indicasse o URL específico para eventual 
viabilidade do pedido. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, na APELAÇÃO nº1085803-66.2016.8.26.0100 
(julgado em 05/12/2017) a Igreja Universal do Reino de Deus requereu a desvinculação 
dos critérios de busca “Anticristo” e “Sinagoga de Satanás” à referida igreja, na 
plataforma Google Maps. Nesse caso, a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. foi 
condenada a desenvolver algoritmos de buscas com filtros para evitar o acesso do 
público à falsa informação. 

No caso de Preta Gil, atriz cujo nome aparecia como sugestão na busca dos termos 
“atriz gorda”, no site Google, foi realizado um acordo extrajudicial, a fim de que se 
retirassem a indexação indesejada realizada pelos algoritmos, devido à associação de 
busca dessas pesquisas. Como fundamento, foi reconhecido que os termos eram 
agressivos e atentavam contra a vida privada da atriz. 

Portanto, diante dos julgados que foram objeto de estudo da presente pesquisa, verifica-
se que o instituto do Direito ao esquecimento, no que tange à sua aplicabilidade no 
Direito Digital, constitui instituto jurídico ainda em definição e evolução, ante a própria 
incerteza jurídica reinante no mundo digital, bem como que este não possui ainda uma 
uniformização jurisprudencial nos tribunais do país. 

Não obstante, a legislação do Marco Civil da Internet, e mais recentemente, a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais, constituem textos garantistas dos direitos à vida 
privada e intimidade dos internautas, e da necessidade do livre consentimento dos 
titulares para o uso de seus dados pessoais pelas entidades que os controlam, no 

entanto que foram instituídos ainda muito recentemente. 

Nesse contexto, surgem controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias e, por 
conseguinte, urge a necessidade de efetivação desses direitos no Direito Digital, no uso 
e tratamento de dados pessoais dos internautas. 

 
Conclusão 

 

Ante o exposto, diante da pesquisa jurisprudencial envolvendo o instituto do Direito ao 
esquecimento no âmbito do ambiente digital, e da ampla repercussão que a tecnologia 
tem proporcionado aos seus internautas, resta comprovado a necessidade de discussão 

doutrinária e por parte dos tribunais, no sentido de se delimitar o tema. 

Com o Direito ao esquecimento, também têm sido fixados o Direito à desvinculação e o 
Direito à desindexação, como modalidades daquele, especificamente tratados pelo 
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Direito Digital. No entanto, ainda não há o estabelecimento legal de conceitos, e regras 
mais específicas às situações de Direito ao esquecimento. 

Logo, convém o aprimoramento das pesquisas, sobretudo no que se refere às decisões 
dos tribunais superiores, haja vista serem de caráter vinculante ao Poder Judiciário, e à 
Administração Pública, e por motivo de definirem, em última instância, controvérsias 
jurídicas dos diversos tribunais. 

Ademais, é recomendável a pesquisa empírica no Direito Comparado, bem como nas 
instituições em nível internacional, a fim de que seja acompanhada a aplicabilidade da 
proteção de dados pessoais dos internautas pelos demais Estados, sobretudo com o 
implemento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, da Comunidade 
Europeia, instituído em 2016. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho 2 para pesquisa em modelos macroeconômicos multiblocos 

e a economia regional brasileira 

Resumo 

O presente trabalho procura fornecer uma visão alternativa da crise brasileira, ao 
analisar a crise mais recente sob uma perspectiva das teorias de Keynes, Minsky e 
Godley, em particular demonstrando a relevância do trabalho de Hyman P. Minsky para 
entender a crise econômica brasileira, incluindo os limites das finanças externas e a 
inadequação das políticas de ajuste estrutural para estabilizar a economia. No período 
que antecedeu a crise do subprime iniciada em 2007, a economia brasileira passava um 
cenário econômico extremamente favorável, marcado pelo crescimento da economia e 
melhorias socioeconômicas. A crise financeira global desencadeou respostas políticas 
e regulatórias para lidar com o colapso dos sistemas financeiros de vários países 
desenvolvidos e o impacto no desempenho da economia real. A resiliência com a qual 
a economia e o sistema financeiro brasileiro enfrentaram a crise financeira global 
chamou a atenção, no entanto, os formuladores de políticas e muitos economistas 
concentraram-se nas condições que havia antes, negligenciando os efeitos 
desestabilizadores da estabilidade nas estruturas financeiras e da crescente fragilidade 
financeira da economia brasileira. Procura-se ainda analisar quais os fatores que 
permitiram que a economia brasileira obtivesse resultados econômicos e sociais 
bastante, positivos bem como os fatores que causaram a sua reversão a partir de 2011. 
 
Palavras-chave: Crise econômica brasileira; Fragilidade financeira; Efeitos pós-crise 

TITLE: Research on Macroeconomic Models and the Brazilian Regional Economy 

Abstract 

The present work seeks to provide an alternative view of the Brazilian crisis, analyzing 
the most recent crisis from a perspective of the theories of Keynes, Minsky and Godley, 
in particular demonstrating the relevance of the work of Hyman P. Minsky to understand 
the Brazilian economic crisis, including the limits of external finances and the inadequacy 
of structural adjustment policies to stabilize the economy. In the period leading up to the 
subprime crisis that began in 2007, the Brazilian economy underwent an extremely 
favorable economic scenario, marked by economic growth and socioeconomic 
improvements. The global financial crisis has triggered political and regulatory responses 
to deal with the collapse of the financial systems of several developed countries and the 
impact on the performance of the real economy. The resilience with which the Brazilian 
financial system and economy confronted the global financial crisis drew attention, 
however, policymakers and many economists focused on the conditions that had existed, 
neglecting the destabilizing effects of stability on financial structures and of the growing 
financial fragility of the Brazilian economy. It also seeks to analyze the factors that 
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allowed the Brazilian economy to obtain very positive economic and social results as well 
as the factors that caused its reversal as of 2011. 
 
Keywords: Brazilian economic crisis; Financial fragility; Post-crisis effects. 

Introdução 

Visando explicar a crise econômica brasileira mais recente, utilizou-se como base 
teórica a abordagem de Keynes, Minsky e Godley. Hyman Minsky, tendo como base a 
Teoria do Ciclo de Investimento de Keynes, acrescenta uma Teoria Financeira do 
Investimento, em que se estabelece uma relação entre as decisões de investimento e a 
estrutura financeira. Em períodos de expansão econômica a estrutura da economia se 
fragiliza, pois, os agentes passam a se expor mais ao risco, assumindo mais dívidas 
para aplicar em ativos, de forma que gera instabilidade no sistema financeiro. Além da 
abordagem Keynes-Minsky, para analisar os fatores que causaram a maior crise 
econômica brasileira, acrescenta-se a abordagem de três saldos de Godley, que explora 
as interligações entre o setor governamental, o setor privado e o setor externo, em que 
o somatório do setor governamental e setor não governamental (privado e doméstico) 
devem ser iguais à zero. Isso significa que um excedente deve ser igualado por um 
déficit igual e os fluxos se acumulam em estoques. Ou seja, para acumular riqueza 
financeira, o setor privado deve obter uma renda maior que seus gastos (poupança 
maior que investimento), gerando superavit, e para tal, o governo deve ter deficit (gastos 
maiores que a tributação) e o saldo de transações correntes superavit (exportações 
maiores que as importações). Por essa perspectiva, o problema da instabilidade na 
economia brasileira é endógeno, e não está apenas ligada a políticas insustentáveis, 
mas é um problema sistêmico. A alta dependência do Brasil ao setor externo pode ser 
considerada como um dos fatores que geram instabilidade. Utiliza-se a falsa crença de 
que para haver crescimento precisa-se de financiamento externo, o resultado disso são 
altas taxas de juros para atrair capital externo que acaba gerando vazamento de renda 
para o exterior. Além disso, há o risco cambial, já que a dívida é tomada em moeda 
estrangeira. A falta de fontes de financiamento privado de longo prazo restringe o 
investimento produtivo e gera uma tendência ao excessivo endividamento externo. 
Portanto, essa estratégia de crescimento que depende do financiamento externo, fica 
sujeita a volatilidade das taxas de juros e de câmbio. 
 
Metodologia 

 
A abordagem metodológica da pesquisa consiste na leitura do material bibliográfico 
acerca do tema. Segundo Rezende (2016), mesmo após crise financeira global de 2007-
2008, os formuladores de políticas e economistas concentraram-se nas condições que 
existiam no sistema financeiro dos EUA antes da crise do "subprime", ignorando 
completamente a importância dos efeitos desestabilizadores da estabilidade nas 
estruturas financeiras e da crescente fragilidade financeira da economia brasileira. Após 
um período crescimento significativo com melhoria de indicadores econômicos e sociais, 
as consequências da crise financeira global levaram a uma mudança fundamental no 
ambiente econômico brasileiro. Foram realizadas a coleta de dados do saldo de 
transações correntes, necessidade de financiamento do setor público, investimento do 
setor público, investimento total (somatório da formação bruta de capital fixo do setor 
privado e setor público) e poupança bruta com o intuito de calcular o saldo do setor 
externo, público e privado utilizando a abordagem do saldo dos três setores de Godley. 
Nesta abordagem, observa-se que toda transferência monetária de uma economia 
representa a variação compensatória de dois balanços contábeis. Sempre que ocorre 
saldo positivo para um agente econômico haverá um saldo negativo para outro. Para 
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compensar um saldo positivo no setor privado, o setor externo e/ou setor governamental 
incorrerá em deficits. Para melhor explicar o proposto, foram feitas a coleta dos dados 
referentes ao grau de capacidade instalada, taxa de crescimento do PIB e seus 
componentes sendo calculada a taxa ponderada de cada item que compõem o PIB pela 
sua contribuição. Além das estatísticas descritivas realizadas, os indicadores foram 
divididos por ciclos econômicos conforme datação utilizada pelo Comitê de Datação dos 
Ciclo Econômico (Codace) da Fundação Getúlio Vargas com o intuito de verificar quais 
componentes da demanda agregada tiveram maior influência nos períodos de expansão 
e recessão. 
 
Resultados e Discussões 

 
Keynes desenvolve sua teoria de determinação do investimento enfatizando a relação 
entre a escala de eficiência marginal do capital (EMK) e a taxa de juros sobre 
empréstimos de vários prazos e riscos. O incentivo para investir depende da curva de 
demanda por investimento [ou curva de eficiência marginal do capital] e, em parte, da 
taxa de juros. Ou seja, podemos analisar as decisões individuais de investir em bens de 
capital e gerar emprego em termos de investimentos financeiros. A Teoria de 
instabilidade financeira de Hyman Minsky é um complemento importante da Teoria do 
Ciclo de Investimento de Keynes, em que se estabelece uma relação entre as decisões 
de investimento e a estrutura financeira. A teoria de investimento de Minsky mostra que 
uma economia capitalista é inerentemente instável, pois, ao mesmo tempo em que o 
sistema financeiro desempenha papel fundamental para desenvolver a economia real 
por meio de financiamentos, esse sistema promove um papel fundamental na criação 
de forças desestabilizadoras, portanto, a atividade financeira atua de forma pró-cíclica. 
As fases de expansão econômica são resultado de expectativas positivas que afetam 
de maneira positiva as instituições financeiras. Isso permite um crescimento da 
alavancagem por parte das instituições financeiras e também um crescimento do 
endividamento das empresas e famílias, de forma a expandir a fragilidade financeira. A 
principal hipótese da Teoria de Instabilidade Financeira de Minsky é que em períodos 
de estabilidade e crescimento econômico ocorrem mudanças na dinâmica interna e os 
agentes mudam suas posições financeiras. Minsky aborda os efeitos desestabilizadores 
em períodos de estabilidade e no declínio das margens de segurança; um ponto 
fundamental em sua teoria de instabilidade financeira é a aquisição de dívidas para 
aplicar em ativos, que leva os agentes a posições mais arriscadas, aumentando o 
apetite ao risco e diminuindo as margens de segurança. Ou seja, em períodos de 
expansão prolongada, a fragilidade aumenta, expondo a economia à possibilidade de 
uma crise. Esse aumento da fragilidade financeira, por sua vez, tem o potencial de levar 
a uma desaceleração do crescimento econômico, da estagnação ou mesmo de uma 
recessão. Se as expectativas quanto às condições econômicas futuras são otimistas, 
as empresas realizarão mais investimentos, aumentando seu lucro agregado e gerando 
estímulos para a realização de novos investimentos, criando um ciclo de feedback 
positivo. Por outro lado, se as empresas se tornarem pessimistas quanto às condições 
econômicas futuras, elas reduzirão o investimento, o que, por sua vez, diminui a renda 
e os lucros, fazendo com que as empresas reduzam ainda mais o investimento. Esta 
maior tolerância ao risco em fases de expansão, não pode ser considerada como uma 
falha de mercado e/ou falha de regulação, este é um comportamento racional das 
unidades econômicas. Este comportamento é motivado pela possibilidade dos agentes 
maximizarem seus ganhos e representa um declínio voluntário nas margens de 
segurança. As margens decrescentes de segurança e posições de risco crescentes são 
um resultado normal dos processos de mercado capitalistas, de modo que a análise da 
corrente e da estimativa dos fluxos de caixa esperados de uma unidade econômica, 
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instrumentos financeiros usados para gerar caixa e o balanço e a interconexão do fluxo 
de caixa entre instituições financeiras bancárias e não bancárias - são cruciais para a 
identificação de estruturas financeiras robustas, estruturas potenciais de Ponzi e riscos 
sistêmicos significativos (Minsky 1975: 152). Nesse ambiente, as instituições financeiras 
são tentadas a adotar estratégias de crescimento alavancado para expandir seus 
balanços patrimoniais aumentando os riscos de juros, crédito e liquidez, desencadeando 
mudanças dinâmicas internas que resultam em crescente fragilidade e instabilidade na 
economia. Portanto, analisar como esses fluxos de caixa estão sendo gerados, é de 
fundamental importância para avaliarmos se as fontes geradoras de recurso são 
confiáveis em diferentes cenários econômicos, expondo se a origem do recurso é 
proveniente de atividades produtoras de renda, venda de ativos, ou se são provenientes 
de emissões de dívidas. Dessa forma, é possível identificar posições sustentáveis e 
insustentáveis e esquemas Ponzi. Minsky, em sua teoria, traz a luz o conceito da 
interdependência dos três de setores de Godley na criação de instabilidade endógena. 
Um dos fatores apontados por muitos economistas para a crise foi o aumento dos gastos 
públicos, mas ao utilizarmos o conceito dos três setores vemos que a prosperidade 
financeira do setor não-governamental depende do próprio deficit do governo. 
Entretanto, como argumentado por Hyman Minsky, ainda que possam acompanhar as 
bem-vindas expansões reais, expansões do estoque de dívida privada criam condições 
que, eventualmente, levam à fragilidade financeira e à instabilidade macroeconômica ao 
passo que uma expansão do estoque de dívida pública tende a reforçar a estabilidade. 
A fragilidade financeira é uma característica inerente a qualquer economia monetária 
moderna, no entanto, mecanismos adequados de funding podem minimizar esse 
processo. Em economias com mecanismos de financiamento adequados, a expansão 
da liquidez tende a aumentar o preço dos ativos financeiros nos mercados 
intermediários, abrindo espaço para emissões de longo prazo por parte das empresas 
investidoras. Ou seja, a poupança gerada ao longo processo multiplicador de renda 
termina por ser transformada em fontes de financiamento de longo prazo. A identidade 
contábil poupança igual ao investimento não mostra uma relação de causalidade, mas 
a depender da visão teórica, essa identidade pode ser interpretada de maneiras 
distintas. Na visão de Keynes o investimento pode ser restringido por falta de 
financiamento e nunca por falta de poupança, o investimento agregado precede a 
criação de poupança. Nos anos 2000 a economia brasileira estava inserida em cenário 
extremamente favorável. Com o aumento da demanda por commodities dos países 
emergentes e a consequente melhora dos preços desses bens, houve um significativo 
aumento da taxa de crescimento desses países. A mudança no contexto geopolítico 
com a ascensão da economia chinesa fez com o peso da demanda chinesa pelas 
exportações brasileiras aumentasse na década de 2000, enquanto o peso dos EUA 
diminuiu. No início do primeiro mandato Lula, a ortodoxia fiscal e monetária abraçada 
pelo governo gerou resultados positivos em termos de combate à inflação juntamente 
com a queda do câmbio no início de 2003. Para isso, contribuiu não apenas a política 
monetária como também a abundância conjuntural de liquidez internacional, tendo em 
vista as baixas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, na época em torno de 1% 
a.a. Com a perspectiva de que o mercado de câmbio revertesse em parte a 
desvalorização de 2002, isto é, tendo pela frente a possibilidade de um importante 
ganho de capital medido em dólares, houve uma grande entrada de recursos que, por 
sua vez, contribuiu para fazer cair a cotação do dólar. Na sequência desse processo, a 
atividade econômica sofreu as consequências e o desempenho do PIB ficou 
comprometido em 2003. Nos anos seguintes a economia brasileira mostrou um 
dinamismo muito maior. Somente no final de 2008 o crescimento seria interrompido pela 
crise mundial, mas retornando com grande vigor em 2010. A existência de superávits 
em conta corrente nos primeiros anos do Governo Lula, juntamente com a continuidade 
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do ingresso de um fluxo expressivo, de investimentos estrangeiros, gerou uma 
significativa acumulação de reservas internacionais e a consequente redução da dívida 
externa líquida do país. Esta última chegou a se tornar negativa desde 2008, 
significando que as reservas eram superiores à dívida externa bruta total (privada e 
oficial). No entanto, é válido salientar que o aumento das reservas foi proveniente não 
da evolução da conta de capital, mas, dos resultados da conta de capitais. Em relação 
aos riscos da apreciação cambial, estes ficaram, em parte, encobertos pelo crescimento 
firme da economia mundial. O crescimento econômico mundial provocou o aumento de 
preços das commodities que de certa forma compensou o efeito-preço negativo da 
apreciação cambial sobre as exportações. No que tange a pauta exportadora, no 
período a participação de manufaturas veio perdendo espaço, portanto, o bom 
desempenho da balança comercial foi meramente quantitativo e devido ao aumento dos 
preços das commodities. Na segunda metade do primeiro Governo Lula foram 
realizadas política com um viés muito mais pró-consumo que pró-ajuste, contrastando 
com as políticas que vinham sendo adotadas até então. O resultado foi uma forte 
expansão do crédito e uma política fiscal mais agressiva em termos de expansão do 
gasto público. O resultado disso foi uma aceleração do consumo, principalmente o das 
famílias. As políticas implementadas foram fortemente baseadas nas transferências 
diretas a indivíduos (através de aposentadorias, aumentos reais do salário-mínimo, 
benefícios assistenciais do LOAS, seguro desemprego e Bolsa-Família) que estimulou 
fortemente o consumo, especialmente em um contexto marcado pela inflação baixa e 
contribuíram para a redução da pobreza e da desigualdade de renda. Além das políticas 
já mencionadas, no contexto de crescimento do nível de emprego de uma economia em 
expansão contribuiu para a elevada popularidade de Lula inclusive no final do mandato. 
A relação dívida pública/ PIB também melhorou durante o período devido ao efeito dos 
sucessivos superávits primários, e o crescimento do PIB juntamente com a redução da 
taxa de juros. A apreciação cambial também contribuiu para a redução da dívida pública 
externa. A crise econômica mundial mais recente não afetou de maneira significativa, 
não foi capaz de mitigar os efeitos positivos das condições externas extremamente 
favoráveis entre 2003 e 2008. Embora ela tenha paralisado as fontes de crédito 
internacional e causado uma recessão por dois trimestres do nível de atividade no país, 
acabou tendo efeitos benéficos sobre nossa imagem externa. Não houve a ocorrência 
de uma crise séria de Balanço de Pagamentos nem uma forte alta da inflação. Os 
sucessivos anos de acumulação de reservas havia feito o setor público se transformar 
em credor líquido do exterior, de modo que na crise de 2008, a posição de reservas 
internacionais do país era superior à dívida externa bruta. Anteriormente, uma 
desvalorização (apreciação) cambial fazia a dívida pública aumentar (diminuir). Na nova 
situação, porém, o fenômeno passava a ter o efeito oposto, em face da citada posição 
externa líquida credora. Ou seja, a desvalorização cambial, em 2008, reduziu 
inicialmente a dívida pública. Já com a apreciação cambial em 2009, a dívida líquida do 
setor público aumentou. Esse conjunto de elementos objetivos, potencializados por uma 
eficiente propaganda oficial e por uma intensa diplomacia presidencial no governo Lula, 
promoveram uma nova imagem do Brasil no exterior. Tanto porque os indicadores de 
confiança no futuro do país melhoraram internamente, como no sentido de que o país 
passou a ser visto com mais interesse pelo resto do mundo, dando continuidade ao 
processo de evolução positiva da imagem que, a rigor, tinha começado nos anos de 
1990, em função da estabilização da economia e do prestígio internacional de que 
também desfrutava o então Presidente FHC. As políticas do governo Lula que 
expandiram a demanda agregada ocorreram durante este período de cenário externo 
favorável, levando a resultados fortuitos. Apesar do crescente consenso de que o Brasil 
navegou de forma relativamente suave na crise financeira global de 2007-2008, 
implementando uma série de políticas anticíclicas, a resposta política do Brasil à crise 
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do euro tem sido criticada por ser tarde demais, mal planejada e pequena demais para 
gerar crescimento econômico. Alguns economistas e formuladores de políticas 
econômicas apontaram para a importância das políticas governamentais destinadas a 
impulsionar o crescimento no período e a robustez do sistema financeiro brasileiro e sua 
resiliência à crise financeira global. No entanto ao concentrarem-se nas condições que 
existiam no sistema financeiro dos EUA antes da crise do subprime, eles negligenciaram 
a importância dos efeitos desestabilizadores da estabilidade nas estruturas financeiras, 
o desenvolvimento de novas fontes de instabilidade e a necessidade de redesenhar a 
estrutura regulatória para continuamente cumprir seus objetivos de estabilidade 
financeira e fornecer financiamento para o desenvolvimento. O desempenho econômico 
positivo foi impulsionado tanto por fatores internos quanto por externos. Sob o governo 
Lula, a economia brasileira cresceu gerando empregos, elevando a renda real (com 
política de valorização do salário mínimo e programas de transferência de renda como 
o programa Bolsa Família), reduzindo a pobreza e a desigualdade de renda. Antes da 
crise, os bancos públicos e privados praticamente dobraram seus empréstimos como 
parcela do PIB aumentando os empréstimos ao consumidor, de forma a estimular a 
atividade econômica. Além disso, após a crise financeira global, o investimento público 
aumentou (PAC I e II, financiamento de investimento de longo prazo via BNDES) e o 
financiamento imobiliário aumentou (Minha Casa, Minha Vida) para atender às 
necessidades de investimento do Brasil e para atuar como uma ferramenta contra cíclica 
para compensar o declínio da demanda privada. No entanto, essa iniciativa não foi 
suficiente. Embora, a estratégia de impulsionar a economia pelo lado da demanda fosse 
interessante, essas iniciativas foram mal projetadas, em parte devido à crença de que 
ela não dispunha de recursos financeiros para promover demanda doméstica suficiente. 
Apesar do relativo sucesso do Brasil em lidar com as consequências imediatas da crise 
de 2007-2008, as economias de mercados emergentes, e o Brasil em particular, tiveram 
um desempenho inferior. Com a desaceleração chinesa, os exportadores de recursos, 
incluindo o Brasil, enfrentaram as consequências da queda dos preços das 
commodities. A estratégia de desenvolvimento pré-crise apoiada pelo crescimento 
liderado pelas exportações e a dependência excessiva de financiamento externo atingiu 
os seus limites. A combinação de uma desaceleração de um poderoso motor de 
crescimento global, mudanças nas condições externas e a incapacidade de implementar 
políticas de apoio ao crescimento da demanda interna contribuíram para acabar com a 
fase de expansão econômica do Brasil. Como o Brasil navegou relativamente bem 
durante a Crise Financeira Global 2007-2008, que levou a uma rápida recuperação em 
2010, o banco central diagnosticou superaquecimento da economia e iniciou uma série 
de altas de juros e também levou a uma retirada antecipada dos estímulos políticos em 
2011. O governo propôs cortes de gastos de R $ 50 bilhões e a autoridade monetária 
introduziu uma série de medidas macro prudenciais para conter o crescimento do crédito 
e reduzir o risco no sistema financeiro. Como resultado, o crescimento econômico do 
Brasil foi drasticamente reduzido em 2011 e 2012. O primeiro mandato de Dilma se 
caracterizou pela chamada “Nova Matriz Econômica”, que consistia em aumento dos 
gastos públicos, expandindo as concessões e subsídios, maior tolerância com a 
inflação, além de intervenção nos preços administrados e na taxa de câmbio, visando 
reduzir os custos de investimento e apoiar as margens de lucro. O governo federal 
brasileiro também anunciou um programa de investimentos baseado em parcerias 
público-privadas e concessões ao setor privado em áreas-chave como logística, energia 
e petróleo e gás. Além disso, na tentativa de reduzir a alta carga tributária do Brasil, 
estimular a atividade econômica e manter a inflação sob controle, o ex-ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, introduziu uma série de cortes de impostos. O governo 
autorizou o Tesouro a conceder empréstimos a seus bancos públicos para permitir que 
eles apoiassem o programa de investimentos. Embora as reduções fiscais ad hoc 
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tenham diminuído as receitas fiscais, elas eram muito pequenas e mal projetadas para 
influenciar o preço de demanda do capital, estabilizar os lucros agregados e promover 
um crescimento econômico substancial. Ao reduzir a taxa de juros de política e usar os 
bancos públicos como uma ferramenta política, acreditava-se que o Brasil iniciaria uma 
nova fase de crescimento econômico. No entanto, essas medidas não conseguiram 
reverter a tendência negativa do crescimento do investimento em investimento fixo. De 
acordo com Orair (2016), a manutenção de um nível estável e alto de investimento 
público contribui para reduzir as flutuações da economia capitalista, dada a preferência 
dos empresários por ativos mais líquidos (como os títulos públicos) nos momentos de 
maior incerteza, ao contrário do governo, que não pauta suas decisões pelas 
perspectivas de lucro imediato. A taxa de investimento público em níveis elevados pode 
reduzir a vulnerabilidade da economia às crises e atuar como um indutor do crescimento 
econômico. A política fiscal oscilou entre sete anos de uma fase contracionista (1999-
2005), seguida de nove anos de expansionismo fiscal (2006-2014) – que se subdivide 
em um primeiro subperíodo cujo espaço fiscal foi canalizado predominantemente para 
investimentos (2006-2010) e um segundo subperíodo de maior expansão das despesas 
de custeio e subsídios e das desonerações tributárias (2011-2014) – e nova reversão 
contracionista a partir de 2015. O principal fator de expansão das despesas primárias 
está relacionado à dinâmica dos gastos sociais que representam cerca de metade do 
orçamento primário federal e crescem a taxas elevadas e muito estáveis desde a década 
de 1990 Os gastos sociais respondem, em grande medida, a pressões estruturais em 
favor de transferências redistributivas e da construção de um projeto de estado de bem-
estar social, com ampliação do acesso aos serviços sociais básicos pela população. 
Gobetti e Orair (2015). O próprio crescimento da economia no subperíodo da fase de 
flexibilização fiscal (2005-2010) permitiu uma maior arrecadação o que absorveu grande 
parte das pressões do gasto social sendo possível adotar uma política fiscal 
expansionista. Uma das hipóteses apontadas acerca da reversão em 2011 é que houve 
uma revisão na estratégia governamental que passou a apostar mais no setor privado 
e menos no investimento público. O governo optou por uma estratégia de enfrentamento 
baseada principalmente em estímulos como subsídios, desonerações, reduções de 
tarifas e um plano de concessões em infraestrutura, prevendo maior presença do setor 
privado. O pressuposto básico da estratégia era que os investimentos privados 
reagiriam mais rápido do que os investimentos públicos. Uma hipótese complementar 
aponta a paralisia de instâncias governamentais, devido à instabilidade política desde 
2013 ocasionada pelas denúncias de irregularidade. 
 

Conclusão 

 
As políticas adotadas de estímulo à demanda não foram suficientes para enfrentar o 
maior colapso financeiro após a Grande Recessão, por serem insuficientes para o 
tamanho de problema. A introdução de estímulo político por meio de incentivos fiscais 
para setores selecionados não foi capaz de impulsionar a atividade econômica, e a 
deterioração do equilíbrio fiscal (que registrou um déficit orçamentário primário do setor 
público em 2014 após quinze anos de superávits) serviu de argumento para os 
opositores afirmassem que a intervenção governamental era o problema, e não a 
inadequação da política adotada para impulsionar o crescimento da economia. A política 
voltada a subsídios e desonerações, em substituição ao investimento público, não 
mostrou a mesma eficiência para estimular o crescimento econômico sustentado. Outro 
fator importante a ser ressaltado é a dependência do Brasil ao setor externo como um 
dos fatores que geram instabilidade. Utiliza-se a falsa crença de que para haver 
crescimento precisa-se de financiamento externo, o resultado disso são altas taxas de 
juros para atrair capital externo que acaba gerando vazamento de renda para o exterior. 
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Além disso, há o risco cambial, já que a dívida é tomada em moeda estrangeira. 
Portanto, essa estratégia de crescimento, que depende do financiamento externo, fica 
sujeita a volatilidade das taxas de juros e de câmbio. Uma alternativa para romper este 
ciclo de instabilidade seria o desenvolvimento da demanda interna, minimizando os 
efeitos externos, tornando a economia menos dependente. A não existência de fontes 
adequadas de financiamento privado de longo prazo é um dos fatores que leva a um 
endividamento externo excessivo, e como alternativa para mitigar o problema cabe às 
instituições financeiras públicas fomentarem o investimento produtivo. Ressalta-se a 
importância de políticas fiscais para compensar mudanças na renda agregada e no nível 
de emprego. Na fase de expansão econômica vivenciada na década de 2000, a política 
fiscal atuou de forma a melhorar os níveis de emprego e aumento real dos salários. Essa 
trajetória dos salários gerou a reação que foi descrita em Kalecki (1943): os ganhos 
distributivos em direção aos salários geram uma reprovação à interferência do governo 
no problema do emprego. A reprovação às mudanças políticas resultantes do baixo 
desemprego, que aumentaram o poder de barganha dos trabalhadores, levou ao 
discurso da “gastança”, com o objetivo claro de recompor a função social da doutrina de 
“finanças públicas sadias”, pela qual, o nível de emprego deve depender exclusivamente 
do “estado de confiança” dos empresários. 
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TÍTULO: Mercado de trabalho no segmento do comércio na Região Metropolitana de 

Natal no início do terceiro milênio 

Resumo 

Na presente pesquisa, tem-se como proposito analisar as estruturas do setor terciário e 
do mercado de trabalho da Região Metropolitana de Natal, relacionando-as com os 
movimentos políticos e acontecimentos econômicos que marcaram as décadas de 1990 
e 2000. Foram observadas as particularidades da Região Metropolitana de Natal para 
melhor compreender como essas dinâmicas políticas e econômicas afetaram a região 
e como a mesma respondeu a esses acontecimentos. Para isso, fez-se uso de parte da 
literatura relevante sobre a temática, dos dados da RAIS, dos Censos demográficos e 
das contas regionais. A concentração econômica e geográfica da região é analisada a 
partir das distribuições de vínculos ativos, das faixas salariais, do valor adicionado bruto 
(VAB) e do tamanho dos estabelecimentos observando como esses indicadores 
responderam às mudanças ocorridas. Observa-se internamente à Região 
Metropolitana, o ganho de importância relativa de municípios como Parnamirim e São 
Gonçalo do Amarante frente a Natal em alguns setores da economia. Nota-se também 
que, mesmo o RN estando fora das principais redes de produção que foram 
responsáveis pelo crescimento do PIB do Brasil na década de 2000, este apresentou 
algumas continuidades se comparado à década anterior e características distintas 
devido às suas especificidades. 
 
Palavras-chave: Região Metropolitana de Natal; Comércio; Rendimentos; Ocupações. 

TITLE: The labor market and the tertiary sector of the metropolitan region of Natal in the 

third millennium limar 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the structures of the tertiary sector and the 
labor market in the metropolitan region of Natal, relating them to the political movements 
and economic events that marked the 1990s and 2000s. Metropolitan Region of Natal to 
better understand how these political and economic dynamics affected the region and 
how it responded to these events. For this, we used part of the relevant literature on the 
subject, RAIS data, demographic census and regional accounts. The economic and 
geographical concentration of the region is analyzed based on the distribution of active 
ties, salary ranges, gross value added (GVA) and size of the establishments, observing 
how these indicators responded to the changes that occurred. It is observed internally to 
the Metropolitan Region, the relative importance gain of municipalities like Parnamirim 
and São Gonçalo do Amarante compared to Natal in some sectors of the economy. It is 
also noted that, even though the NB is outside the main production networks that were 
responsible for Brazil's GDP growth in the 2000s, it presented some continuities 
compared to the previous decade and distinct characteristics due to its specificities. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 229 
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Introdução 

O Brasil apresentou distintas dinâmicas econômicas do final da década de 1990 até os 
dias de hoje, que foram indispensáveis à constituição do cenário presente nos primeiros 
anos do século XXI. A construção de um novo padrão econômico, aliado à mudança do 
papel do Estado e ao avanço da desregulamentação financeira causaram impactos 
tanto no produto nacional quanto no nível de emprego da mão de obra. Essas ações 
resultaram em consequências significativas na economia do Rio Grande do Norte, tendo 
em vista a importância do comércio dentro do setor terciário. Outro fator relevante foi a 
relocalização de partes menos desenvolvidas do processo produtivo das grandes 
cidades industrializadas do país para as regiões periféricas. Essa mudança de 
localização industrial possibilitou vantagens à cadeia produtiva, tais como, mão de obra 
barata, menores custos e condições de trabalho mais flexíveis. Esses foram possíveis 
dado que as inovações tecnológicas e informacionais possibilitaram às cidades médias 
da região Nordeste e Norte do país conquistarem papel de relevância no cenário 
econômico nacional. O mercado de trabalho brasileiro é um retrato da sua herança 
social, marcado por uma série de desigualdades que não conseguiram ser superadas 
até os dias atuais, onde o grande excedente de mão de obra e a exclusão social fazem 
parte do cenário econômico nacional desde o período colonial. Todos esses processos 
estruturais e sociais inseridos na Região Metropolitana de Natal (RMNatal) ajudaram a 
moldar seu caráter econômico, marcado pela forte presença do setor de comércio e pela 
entrada de grandes grupos de capital estrangeiro e nacional nesse setor. Grande parte 
dos agentes produtivos do Rio Grande do Norte estão concentrados na RMNatal. 
Segundo dados da RAIS, em 2017, por exemplo, 64,92% dos vínculos ativos nos 
estabelecimentos do setor do comércio estavam presentes nessa região, sendo esse 
número de 64,87% no ano anterior (2016), de 66,95% em 2010 e 72,26% em 2002. 
Desse modo, mesmo que ainda concentrado, houve uma perda de participação da 
RMNatal. Em outros setores como o da Indústria de transformação e o da Construção 
Civil foi possível observar o mesmo movimento, ao mesmo tempo que os Serviços de 
utilidade pública e a Administração pública aumentaram suas participações na Região 
Metropolitana, tornando-se assim ainda mais concentrados. Tal cenário no setor 
terciário é exemplo do movimento geral de desconcentração da produção e ganho de 
importância de cidades médias, tendência presente desde os anos 1990. 
 
Metodologia 

 
Foram utilizados na elaboração da pesquisa parte da literatura relevante sobre o tema, 
bem como a sistematização de dados que melhor evidenciam o mercado de trabalho e 
o setor do comércio na RMNatal, buscando transpor o que foi estruturado na literatura 
e coletado nos dados. Através dessas sistematizações busca-se constatar como a 
região em questão respondeu aos acontecimentos e como esses impactaram a 
dinâmica interna da região. Tendo como propósito tentar entender como os impactos 
sociais e econômicos afetaram a Região Metropolitana e os municípios que a compõem. 
Os dados coletados foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que reúne dados de 
estabelecimentos e vínculos de emprego a níveis suficientemente desagregados. A 
RAIS leva em consideração apenas o mercado formal, portanto a pesquisa se limita 
apenas a esse tipo de emprego. Fez-se uso dos Censos Demográficos para a 
construção das explicações sobre a demografia dos municípios aqui abordados, isto é, 
referentes a sexo; cor/raça; faixa etária; grau de instrução e outros. O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) também foi consultado em sua plataforma SIDRA 
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consultada nas suas contas regionais para os dados detalhados de valor adicionado 
bruto dos setores. Por Região Metropolitana de Natal, essa pesquisa considera os 
quinze municípios que integram a atualização mais recente. Segundo a Lei 
Complementar Estatual 648 de 2019, os municípios são os que seguem: Ares; Bom 
Jesus; Ceara Mirim; Parnamirim; Extremoz; Goianinha; Ielmo Marinho; Macaíba; 
Maxaranguape; Monte Alegre; Natal; Nísia Floresta; São Gonçalo do Amarante; São 
Jose de Mipibu e Vera Cruz. Fez-se também a leitura do trabalho de Silva (2008), 
Mercado de trabalho, ocupações e rendimentos, buscando dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido em pesquisas anteriores. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os dados ajudaram a captar os diferentes resultados e as diversas trajetórias da 
economia potiguar. Um aspecto importante que deve ser analisado pra melhor 
compreender os processos e dinâmicas que afetaram a Região Metropolitana de Natal 
é o estudo de sua estrutura produtiva. A estratégia de seleção de dados seguiu a 
metodologia de Silva (2008) facilitando assim a comparação temporal dos dados 
coletados. De acordo com esse critério, os estabelecimentos de porte micro são aqueles 
que empregavam de 1 a 19 indivíduos, os de pequeno porte por sua vez de 20 a 99, os 
de médio de 100 a 499 e os grandes, empregavam acima de 500 indivíduos. No que 
concerne ao tamanho dos estabelecimentos, foi evidente o predomínio dos 
estabelecimentos de tamanho micro em quase todos os setores. No setor de comércio 
essa concentração foi a mais evidente, de todos os estabelecimentos da RMNatal, 
aproximadamente 95% eram do tipo micro, pouco menos de 5% eram pequenos, 
enquanto os médios e grandes cercaram à marca de 0%. Já a Administração pública foi 
o setor que apresentou o melhor resultado em relação a sua distribuição. Em 2017, 
24,2% eram microestabelecimentos, 30% eram pequenos, 23% eram médios e 22,2% 
eram grandes. Os outros dois setores que apresentaram uma forte concentração de 
seus estabelecimentos vinculados aos de porte micro foi o setor de Construção civil e a 
Indústria de transformação. Na Construção civil em 2017, 90,45% eram micro, 7,8% 
pequenos e os médios e grandes cercavam 1,8%. O outro caso é o da indústria de 
transformação, onde 87,9% eram micro, 10% eram pequenos, 1,7% eram médios e 
0,4% eram grandes. Pode-se observar que no que se refere à RMNatal, de forma geral, 
a maioria dos setores concentrou seus estabelecimentos como micro, 92,5% de toda a 
região metropolitana, seguidos pelos pequenos, 6,16% e os de porte médio e grande 
representaram respectivamente 1,09% e 0,2% de toda a Região Metropolitana de Natal. 
Tal organização nos mostra que, assim como na década de 1990, a estrutura produtiva 
da RMNatal é marcada pelo predomínio dos micro e pequenos estabelecimentos. Em 
2017 o setor do comércio gerou 74.031 empregos na Região Metropolitana de Natal, 
dos quais 53,23% estiveram vinculados aos microempeendimentos, ficando à frente dos 
de pequeno porte, 24,2%, seguido por ordem de grandeza pelos de médio porte, 
20,46%, e dos de grande porte 2,06%. No entanto, mesmo apresentando uma maior 
concentração no número de estabelecimentos, as empresas de porte micro empregam 
relativamente menos que as demais faixas de tamanho. No setor de indústria de 
transformação, mesmo os estabelecimentos de porte micro sendo 87,9% dos casos, 
esse empregou apenas 20,35% da RMNatal, ficando atrás dos de grande porte, 40,82%, 
e dos de pequeno porte, 20,5%, passando apenas os de médio porte que lograram a 
marca de 18,23%. A administração pública manteve sua característica de concentração 
de emprego em estabelecimentos de grande porte, empregando 92,3%, enquanto que 
os microestabelecimentos nesse setor empregaram apenas 0,2%. No entanto, a grande 
presença de estabelecimentos desse porte somados à baixa concentração de empregos 
nesses estabelecimentos, é um indicativo da precarização das relações de trabalho, 
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tendo em vista que estes apresentam dados que historicamente comprovam a baixa 
presença de empregos, baixos salários e formalização das relações de trabalho (ver 
SILVA, 2008). Segundo o Censo do IBGE, o número de habitantes residentes na Região 
Metropolitana de Natal era de 1.116.147 indivíduos, em 2000, passando para 1.340.285, 
em 2010, que correspondeu 42,31% de toda a população do Rio Grande do Norte, neste 
último ano. Nesse período Natal perdeu população relativa, principalmente para os 
municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Parnamirim foi o município que 
viu sua população crescer mais. Entre os períodos citados, a variação foi de 62,36% e 
em seguida esteve São Gonçalo do Amarante com um aumento de 26,26%. Natal 
perdeu população relativa nesse período. O município de Natal abrigara 63,80% de toda 
a população da RMNatal em 2000 e em 2010 viu esse número cair para 59,97%. Essa 
perda pode ser explicada pelo processo natural de conurbação da cidade, devido às 
limitações espaciais e geográficas. A demanda por habitação e por novas áreas para a 
construção civil provocou um transbordamento das manchas urbanas para além das 
divisas do munícipio, que passa a se unificar e ser confundida com as manchas urbanas 
de cidades vizinhas. Pode-se acrescentar a isso o processo de concentração 
organizacional da cidade de Natal, que ocasionado pelo crescimento imobiliário e as 
dinâmicas de preço passa a caracterizar as regiões periféricas à cidade ou ao município 
como áreas de habitação, ou seja, um processo de realocação dos residentes. Os dados 
coletados destacam que todos os municípios da RMNatal obtiveram variações positivas 
em suas populações. Aqueles que apresentaram menor variação foram os municípios 
de Monte Alegre e Ceara-Mirim com 7,34% e 9,15% respectivamente. O movimento 
demográfico não se decorreu exclusivamente do crescimento populacional positivo, mas 
também do movimento migratório para o polo metropolitano e os municípios vizinhos, 
em busca de melhor qualidade de vida, educação e oferta de trabalho. Segundo Silva 
(2008): [...] o movimento populacional de um determinado município é em parte 
decorrente da proximidade de um outro município que dispõe de mais e melhores 
oportunidades de trabalho e de serviços fundamentais à reprodução social. Isso significa 
que a interação dos distintos municípios que compõem um aglomerado urbano pode ser 
aferido pelo movimento pendular, ou deslocamentos realizados com o objetivo de 
trabalhar ou estudar. (Silva, 2008, p.175). Outro aspecto importante que deve ser levado 
em conta para melhor entendermos as dinâmicas e os impactos socioeconômicos que 
afetaram a Região Metropolitana de Natal é o comportamento do valor adicionado 
segundo os setores produtivos ao longo dos últimos anos. A análise do valor adicionado 
bruto da RMNatal revela que o setor que melhor reagiu aos acontecimentos que se 
evidenciaram no país e na região, foi o de serviços (aumento de 66,04% no VAB entre 
os anos de 2002 e 2016). Outro setor que teve destaque na região foi o da indústria, 
este apresentou um VAB de 37,31% em 2016, e 51% em 2002, perdendo participação 
para o setor de serviços. O cenário contrário ocorreu quando falamos do VAB na 
agricultura, onde essa foi responsável no ano de 2016 por um VAB de apenas 3,10%, e 
3,23% em 2002. O declínio da participação do setor agropecuário na economia potiguar 
pode ser observado desde meados da década de 1970, onde o processo de 
reestruturação produtiva brasileira provocou sérias crises nas principais atividades 
econômicas do país e gerou uma profunda transformação da sua base produtiva. No 
que concerne à análise do VAB no âmbito municipal, Natal foi responsável por 58% do 
valor adicionado da RMNatal em 2016 e 57,36% em 2002, maior nível de concentração, 
mas com perda de participação para Parnamirim (que em 2002 aglutinava 12,6% do 
VAB, e passa a apresentar 15,36% em 2016). Um terceiro município, que deve ser 
citado como também relevante nesta área é São Gonçalo do Amarante. Esses três 
correspondem a 78,1% do VAB da RMNatal. As dinâmicas nesses municípios 
encontram-se relacionadas ao forte processo de conurbação existente entre eles. A 
RMNatal concentra 65,5% dos vínculos ativos de todo o estado, e conta com quase 50% 
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de sua população. No que se refere à renda, podemos observar que a RMNatal é 
caracterizada estruturalmente por um baixo nível de remuneração. Nota-se o 
predomínio dos indivíduos que recebem de 1,01 a 1,5 salários mínimos (SM), que foram 
43,86% em 2017, logo, com uma redução se comparado ao ano anterior, quando esse 
número foi de 45,08%, segundo dados da RAIS. Ressalta-se ainda a evolução dos 
indivíduos na faixa de 0,5 SM, que se comparado ao ano de 2002 teve um aumento de 
701,4%. Deve-se destacar também que Natal e Parnamirim foram os municípios que 
lograram os melhores níveis salarias, 98,8% dos indivíduos que apresentavam uma 
faixa salarial acima de 20 salários mínimos residiam em um desses municípios. 
 
Conclusão 

 
As dinâmicas econômicas que ocorreram tanto no cenário nacional quanto internacional 
impactaram expressivamente a RMNatal, seja direta ou indiretamente. A ausência do 
Rio Grande do Norte nas principais redes comerciais e financeiras do Brasil com o resto 
do mundo fez com que as taxas de crescimento do estado não acompanhassem as 
observadas no Brasil como um todo. Foram relevantes para o estado os setores de 
construção civil, serviços e comércio. Esses foram responsáveis pelo desenvolvimento 
econômico, urbano e social nas cidades do interior do estado, conjuntamente com o 
movimento de fortalecimento das cidades médias iniciado na década de 1990. O setor 
terciário apresentou ao longo do tempo uma característica pouco flexível, mantendo a 
concentração de seus estabelecimentos centrada nos de porte micro ao longo das 
últimas décadas. Uma característica importante do setor é que este é um grande 
aglutinador do número de empregos na economia. No entanto, a grande concentração 
de microestabelecimentos apresenta baixo dinamismo e níveis salariais, forte indicativo 
da deterioração das condições e relações de trabalho presentes desde a década de 
1990. A trajetória dos estabelecimentos na Região Metropolitana de Natal nos mostra 
que apesar da perda relativa de participação, o município de Natal ainda detém grande 
parte da concentração de estabelecimentos da região. Processo semelhante dá-se 
também com a concentração do PIB e do valor adicionado bruto, 58%, de toda a região 
metropolitana. Por fim, é necessário dar destaque também aos municípios de 
Parnamirim e São Gonçalo do Amarante que vêm ganhando participação relativa e 
destaque na economia potiguar. O movimento de conurbação em direção a esses 
municípios é um fator presente desde a década de 1990. 
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TÍTULO: O assédio moral e sexual como um aspecto da precarização do trabalho 

feminino 

Resumo 

O presente relatório final de pesquisa visa explicitar alguns aspectos do trabalho 
desenvolvido pelo bolsista de Iniciação Científica no decorrer do desenvolvimento da 
pesquisa intitulada: “Mudanças e permanências do trabalho doméstico no Brasil: análise 
das violências sexistas presentes no cotidiano das trabalhadoras”, sob a coordenação 
da professora Dra. Maria Ilidiana Diniz, a partir do plano de trabalho o assédio moral e 
sexual como um aspecto de precarização do trabalho feminino. A pesquisa tem o 
objetivo analisar as expressões de violências sexistas presentes no cotidiano do 
trabalho doméstico remunerado e as formas de enfrentamento das trabalhadoras no 
decorrer das suas atividades laborativas. Para isso, recorremos a procedimentos 
metodológicos a investigação quanti-qualitativa, mediante pesquisa bibliográfica e de 
campo. Os resultados esperados visam dar visibilidade às violências que acompanham 
milhares de mulheres cotidianamente nos mais distintos espaços de trabalho doméstico, 
a exemplo dos assédios moral e sexual, constituindo-se em um instrumento teórico-
metodológico que possa vir subsidiar a implementação e/ou melhoria da qualidade dos 
serviços públicos de prevenção e combate a essa forma de violência, bem como 
construir um mapeamento analítico das violências contra a mulher que mais incidem na 
esfera do trabalho doméstico remunerado. 
 
Palavras-chave: Divisão sexual e racial do trabalho; Patriarcado; Violência sexista. 

TITLE: MORAL AND SEXUAL HARASSMENT AS AN ASPECT OF PRECARIZING 

FEMALE WORK 

Abstract 

This final research report aims to explain some aspects of the work undertaken by the 
Scientific Initiation Scholarship during the development of the research entitled: 
“Changes and permanence of domestic work in Brazil: analysis of sexist violence present 
in the daily lives of female workers”, under the coordination of Maria Ilidiana Diniz, based 
on the work plan, moral and sexual harassment as a precarious aspect of female work. 
The research aims to analyze the expressions of sexist violence present in the daily work 
of paid domestic work and the ways of confront that workers do during their work 
activities. For this, we resorted to methodological procedures to quantitative and 
qualitative research through bibliographic, documentary and field research. The 
expected results aim to give visibility to the silent violence that accompanies thousands 
of women on a daily basis in the most diverse domestic work spaces, such as moral and 
sexual harassment, constituting a theoretical and methodological instrument that can 
subsidize the implementation and/or improvement. of the quality of public services to 
prevent and combat this form of violence, as well as to build an analytical mapping of the 
violence against women that most affects the sphere of paid domestic work. 
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Keywords: The ethnic and sexual division of labor; Patriarchy; Sexist violence. 

Introdução 

O presente trabalho aponta alguns aspectos desenvolvidos pelo bolsista do plano de 
trabalho intitulado: o assédio moral e sexual como um aspecto de precarização do 
trabalho feminino fruto do desenvolvimento do trabalho de Iniciação Científica, vinculado 
a pesquisa, “Mudanças e permanências do trabalho doméstico no Brasil: análise das 
violências sexistas presentes no cotidiano das trabalhadoras”, sob a coordenação da 
professora Dra. Maria Ilidiana Diniz, e a pesquisa tem o intuito de contribuir para a 
discussão acerca das expressões das violências sexistas presentes no cotidiano do 
trabalho doméstico remunerado, bem como as formas de enfrentamento das 
trabalhadoras no desenvolvimento de suas atividades laborativas. O trabalho doméstico 
remunerado carrega a feminização desse labor, que é fundado na divisão sexual e racial 
do trabalho e pelas relações patriarcais de gênero, definindo esse espaço como inerente 
às mulheres. Ocasionado pelo prolongamento do papel da esposa, da mãe e da dona 
de casa, esse lócus de trabalho que, socialmente, é atribuído às mulheres, ocorre a 
produção e transformação de bens materiais e simbólicos para o consumo das famílias, 
incidindo na reprodução da vida e da força de trabalho de seus membros. Há ainda 
muito a ser aprofundado no que concerne as pesquisas e os estudos que se debruçam 
sobre o trabalho doméstico remunerado na atualidade. O pouco interesse para 
investigar esse objeto, a meu ver, revela a naturalização das atividades destinadas às 
mulheres – e fazendo um recorte mais específico, majoritariamente do que é atribuído 
à mulher negra e pobre. O emprego doméstico, portanto, herda essa reprodução de 
estigmas e preconceitos atravessado pela marca do feminino. De acordo com o 
Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (2014), as mulheres que são empregadas 
domésticas estão em situação mais precária que os homens na mesma ocupação. 
28,4% das mulheres tinham a carteira assinada, enquanto a porcentagem de homens 
era de 50,2%, desvelando relações desiguais até mesmo na informalidade. Em 2012, 
as empregadas domésticas negras, tinham um rendimento inferior às brancas: R$ 
546,15 frente a R$ 637,30. Os homens, por sua vez, tinham rendimentos superiores aos 
das mulheres: R$ 848,45 em oposição a R$ 579,81. Fica bastante evidente, assim, a 
força de trabalho masculina é mais remunerada que a feminina, mesmo em empregos 
domésticos, e que entre as mulheres que são trabalhadoras domésticas, as negras 
recebem menos que as brancas, reforçando a desigualdade que prevalece nesses 
espaços. O trabalho doméstico, ainda tido como porta de entrada para a inserção no 
mercado de trabalho de muitas mulheres (principalmente as pobres, negras e 
nordestinas, não alfabetizadas) por muito tempo, não se exigia experiência, boa 
aparência ou qualquer nível educacional e, como veremos, apesar dos avanços no 
campo dos direitos, em especial o trabalhista, ainda é uma profissão marcada pela 
informalidade, precarização e baixo reconhecimento social. É importante destacar que 
esse tipo de trabalho, no processo de construção da sociedade brasileira, traz a 
particularidade de ter se erigido através da escravidão, pautando-se na exploração, na 
dominação e na violência. Imprimindo uma inferioridade e uma separação sistemática 
das atividades (reservadas às mulheres), acrescente a isso as expressões de violência 
sexista que o atravessa, especialmente o assédio moral e sexual. Portanto, esse 
trabalho de pesquisa preocupa-se em desvelar esse labor precarizado, com ainda 
pouquíssimos direitos reconhecidos, e que não guarda uma valorização social, estando 
à mercê das diversas formas de aviltamento. Corroboramos com a definição de Falquet 
(2009), que categoriza o emprego doméstico como travail dévalorisé, se tratando de um 
fenômeno que aglutina o aumento do trabalho em tempo parcial, e que se articula com 
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a desvalorização progressiva, com a invisibilidade e a predominante 
dominação/exploração de minorias (mulheres, pobres, negras e imigrantes). 
 
Metodologia 

 
Considerando que a pesquisa possibilita uma aproximação e uma apreensão da 
realidade a ser investigada, é possível inferir que é um processo inacabado e que sofre 
inúmeras transformações durante a sua ocorrência, bem como elementos que sofrem 
alterações posteriormente. Os procedimentos científicos, portanto, nos auxiliam a trazer 
essa realidade complexa e múltipla de nuances para perto do pesquisador, auxiliando 
na descoberta e interpretação dos fenômenos elencados pela pesquisa. De acordo com 
Minayo (1992), as categorias investigadas são reflexos das múltiplas determinações 
gestadas no processo de desenvolvimento da sociabilidade do capital e, podemos 
recorrer à dialética marxista para cercar o objeto de investigação através da 
compreensão das suas mediações e correlações para a explicação do social. A 
fundamentação teórica é realizada através de autores/as que discutem as categorias de 
relações patriarcais de gênero, trabalho doméstico remunerado e violências sexistas, 
sorvendo de uma literatura comprometida com o desvelamento da problemática 
investigada. Frisamos, assim, que o estudo proposto é caracterizado por ser de natureza 
bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa realizada é de natureza quanti-
qualitativa, já que o fenômeno elencado buscará informações por meio da realização de 
entrevistas semiestruturadas orientada pelos objetivos da investigação, bem como 
utilizaremos alguns dados quantitativos. Minayo (1996) defende que a conjugação de 
dados quantitativos e qualitativos não se opõe. Ao contrário, eles se complementam, já 
que a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 
dicotomia. No que concerne o método, procuramos suporte metodológico no 
materialismo histórico-dialético, que armazena o ser histórico como fundamento do 
conhecimento; a práxis como categoria mediadora entre sujeito e objeto; o objeto como 
polo regente do processo cognitivo, bem como a apreensão da relação entre essência 
e fenômeno e a totalidade e a contradição como características essenciais da própria 
realidade. Este método contribui para desvelar a realidade, já que procura apreender o 
real a partir de suas contradições e relações entre singularidade, particularidade e 
universalidade, analisando o real a partir do seu desenvolvimento histórico, da sua 
gênese e desenvolvimento, captando as categorias mediadoras que possibilitam a sua 
apreensão numa totalidade. Assim, tal enfoque constitui-se em uma ferramenta 
importante para desvendarmos as mudanças e permanências no trabalho doméstico 
remunerado no Brasil. Desta forma, iniciamos nossa pesquisa a partir de revisão de 
literatura que se deu a partir de encontro quinzenais, em que realizamos fichamentos e 
resumos das obras lidas, nos proporcionando uma maior fundamentação e 
compreensão dos nossos objetos de pesquisa tendo como categorias de análise as 
relações patriarcais de gênero, racismo, divisão sexual do trabalho e assédio moral e 
sexual. Para tal aprofundamento nas temáticas citadas, utilizamos fontes bibliográficas 
a partir de autoras como: Gonzaléz (1998) e Schneider (2016), Diniz (2014) Paola Tabet 
(2014) e Colette Guillaumin (2014), entre outros. Após a escolha das referências a ser 
adotada no decorrer da revisão de literatura, realizamos discussões em grupo nos quais 
cabia a um/a das bolsistas junto com a coordenadora fazer a exposição dos mesmos 
destacando os pontos mais relevantes para o debate, as dúvidas e identificando 
aspectos importantes para a compreensão das categorias e do fenômeno estudado. 
Elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido e dos instrumentos de 
produção de dados, nesse último elaboramos um roteiro de entrevista semiestruturada 
a ser realizada com as empregadas domésticas. Utilizamos esse tipo de entrevista, pois, 
de acordo com Netto (1999), por meio desta, “o pesquisador busca obter informes 
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contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e 
neutra, uma vez que se insere como meio de coleta de dados relatados pelos autores 
enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que 
está sendo focalizada.” (p.51) Dado as muitas atividades acadêmicas que me envolvi 
no último semestre, período do cronograma que deveríamos ir a campo, não foi possível 
efetivar nenhuma entrevista, tive alguns contatos prévios com trabalhadoras 
domésticas, chegamos a agendar os encontros para a execução da pesquisa, contudo, 
por indisponibilidade de tempo e horários, por vezes, meus e em outros das 
entrevistadas, não foi possível efetivar nenhuma entrevista. Após as leituras, a coleta 
de dados a próxima fase da pesquisa será destinada a transcrição das entrevistas, 
categorização e análise dos dados da pesquisa. As entrevistas serão transcritas e 
categorizadas, fundamentadas nas categorias – relações patriarcais de gênero, assédio 
moral e sexual, trabalho doméstico remunerado, para que seja feita uma análise teórica, 
reflexiva e crítica entre a teoria e a realidade vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, com 
análise das falas das entrevistadas contextualizadas nas leituras anteriormente feitas, 
de maneira criteriosa no sentido de responder aos objetivos da pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 

 
O resgate da trajetória percorrida pela pesquisa, até o momento, é essencial para que 
possamos registrar o que foi alcançado, e quais os próximos passos presentes no 
horizonte. É importante mencionarmos os desafios e as dificuldades que surgiram 
durante o processo, compreendendo que a realidade sempre será mais complexa do 
que é apreendido pelo pesquisador. Assim, salientamos que a renovação desse projeto 
de pesquisa é imprescindível para o aprofundamento das temáticas discutidas, 
possibilitando a continuidade e a expansão do que foi e estará sendo investigado. Até 
essa fase da pesquisa, houve um denso aprofundamento teórico, através da discussão 
de inúmeros textos que foram fundamentais para a problematização do objeto 
pesquisado. A problematização teórica instrumentaliza o pesquisador para a abordagem 
dos/as entrevistados/as, fornecendo os elementos vitais para a oxigenação dos debates 
levantados. Durante esse período da pesquisa, pudemos refletir acerca das 
contribuições de algumas autoras que puderam nos auxiliar na discussão e 
fundamentação acerca das relações patriarcais de gênero, do trabalho doméstico 
remunerado e das violências sexistas. A divisão sexual do trabalho é responsável por 
imprimir um valor ao trabalho, refletindo nos salários desiguais entre homens e 
mulheres. De acordo com Ávila e Ferreira (2014), também se expressa na captura das 
habilidades desenvolvidas no trabalho doméstico é uma forma de exploração do 
trabalho das mulheres (p. 18). Com isso, temos a naturalização dessas habilidades 
como algo inerente à figura feminina, servindo como uma justificativa para a 
desigualdade salarial. O trabalho doméstico como trabalho das mulheres é um elemento 
de sustentação da divisão sexual do trabalho e da sua reprodução, o que significa que 
‘as bases em que se sustenta a divisão sexual do trabalho não parecem ameaçadas em 
seus fundamentos’. (HIRATA, 2002, p. 25 apud ÁVILA E FERREIRA, 2014, p. 19) O 
trabalho doméstico é atravessado historicamente pelo viés de classe, raça e gênero, 
sendo marcado pela invisibilidade e a desvalorização, características expressas nos 
baixos salários, na informalidade, na dificuldade de acesso à educação e à formação 
profissional, na exploração do trabalho infantil, na exposição à violência e ao assédio 
moral e sexual, além de acidentes de trabalho e outros problemas de saúde. 
Percebemos, assim, uma tradição cultural arraigada pelo pensamento conservador 
burguês no qual o trabalho doméstico sempre foi caracterizado como desqualificado e 
desvalorizado socialmente. Mesmo com a Lei Complementar nº 150, de 2015, que 
trouxe uma ampliação dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas, é possível 
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identificar ainda as dificuldades encontradas nos espaços onde esse trabalho doméstico 
remunerado é realizado uma vez que a pessoa contratada passa a compartilhar uma 
série de relações no espaço familiar, sorvendo da intimidade de uma estrutura familiar 
que não é dela. Em muitos casos, a humilhação, a exploração e a domesticação ganham 
espaço em face do medo e da desinformação das empregadas domésticas. O 
silenciamento, portanto, encontra sua tônica nas relações produzidas através da 
invisibilidade destinada a esses âmbitos e das relações de poder existentes na 
sociedade. Os assédios moral e sexual são tão antigos quanto o trabalho, mas é 
importante destacarmos que ele ganha novos contornos no contexto contemporâneo, 
passando por um processo de intensificação, ampliação, gravidade e naturalização. De 
acordo com Diniz (2014), o assédio moral se caracteriza pelo abuso de poder de forma 
repetida e sistematizada. Percebendo, entretanto, a multiplicidade de definições 
teóricas, é necessário destacar a existência da violência moral nessa ação, definida por 
Barreto (2003) como “exposição prolongada e repetitiva a condições de trabalho que, 
deliberadamente, vão sendo degradadas; surge e se propaga em relações hierárquicas 
assimétricas, desumanas e sem ética, marcadas pelo abuso de poder e manipulações 
perversas” (p. 22). Sendo, portanto, a realidade de muitas empregadas domésticas, 
inferimos que o assédio moral corrobora para a precarização do trabalho feminino, 
corroborando para o cerne de desigualdades e de diversas violências presentes na 
trajetória do labor doméstico. O assédio moral é um ato perverso que envolve a prática 
de humilhações, perseguição e ameaças, se constituindo num processo de violência 
psicológica. Este tipo de assédio, além de se transformar em guerra psicológica, 
envolvendo abuso de poder e manipulação, traz prejuízos à saúde mental e física das 
pessoas, inserindo-se num contexto mais amplo de valores morais e éticos da 
sociedade contemporânea e da violência nas relações sociais. (DINIZ, 2014, p. 230) 
Portanto, o assédio moral é atravessado, por comportamentos premeditados, que é 
direcionado aos trabalhadores/as, com o intuito de humilhar, constranger e violar a sua 
dignidade do sujeito assediado. Quando no referimos ao assédio sexual este possui 
suas outras especificidades. O termo (sexual harassment) foi designado pela primeira 
vez em 1970 pelas feministas estadunidenses e, desde então, evoluiu nos espaços 
acadêmicos de discussão. Para Diniz (2014), o assédio sexual “é uma violência sexual 
e sexista expressa mediante o exercício do poder dos homens sobre as mulheres [...] 
imersas nas várias relações sociais de poder de sexo (incluindo sexualidade), classe e 
raça, que são imbricadas e consubstanciais” (p. 253). A autora ainda destaca que é uma 
forma específica das relações de gênero no espaço de trabalho, já que a parcela 
majoritária das vítimas é composta mulheres, salientando que é o segmento que ocupa 
mais posições subalternizadas no mercado de trabalho. Para Diniz (2014) o fator 
principal para a presença de assédio moral e assédio sexual nos espaços de trabalho é 
a permanência de relações desiguais entre os sexos fundamentadas no sistema 
capitalista-patriarcal, responsável por naturalizar e acentuar a opressão e a 
subordinação das mulheres aos homens. Podemos inferir, com base no que foi exposto 
acima, que o assédio moral e o sexual fazem parte da realidade na vida das 
trabalhadoras domésticas que, como já vimos, experienciam os rebatimentos de um 
labor que é desvalorizado e invisibilizado socialmente. Schneider (2016) destaca que os 
(des)valores do trabalho doméstico remunerado e não remunerado repousam na 
premissa da reprodução natural e gratuita do cuidado e na ideia de que o trabalho 
doméstico não é considerado produtivo e útil para a economia do país (p. 36-37). 
Corroboramos com as observações da autora quando a mesma aponta que essa 
contínua desvalorização do trabalho doméstico repousa sobre um mosaico de relações 
sociais e intersubjetivas, mesmo que ele seja essencial para a reprodução do capital e 
da sociedade. As reuniões quinzenais realizadas durante o desenvolvimento da 
pesquisa foram de grande importância para o debate e o adensamento do referencial 
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teórico que esse projeto utiliza como instrumento de fundamentação. Foram momentos 
bastante construtivos, principalmente pelas orientações da docente sobre o tema, que 
ganham uma maior magnitude devido a sua familiaridade e suas experiências passadas 
com as discussões que foram desenvolvidas. Esse projeto faz parte do Grupo de Estudo 
e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direito (GEPTED), que proporciona reuniões mensais, 
além de outros encontros extraordinários, sobre discussões que são transversais, 
comuns e relevantes para os debates que estão sendo desenvolvidos por essa 
pesquisa. A minha participação nesses momentos foi muito enriquecedora, pois tive a 
oportunidade de dialogar com outras temáticas, além de ter um contato mais íntimo com 
o processo de investigação que é típico do pesquisador. Além disso, pude participar de 
algumas capacitações também ofertadas pelo grupo, expandindo conhecimentos e 
horizontes acerca do universo acadêmico. A elaboração do cronograma foi um 
importante processo para o desenvolvimento da pesquisa, porque foi onde o projeto 
traçou algumas metas a serem cumpridas. Levando em conta a imediaticidade do 
cotidiano, alguns imprevistos puderam ser sentidos, mas nada que pudesse 
comprometer o escopo dessa investigação. Os pequenos atrasos, inclusive, mostram 
que o pesquisador, muitas vezes, fica à mercê dos imprevistos, mas isso não justifica a 
dispensabilidade de um norte. Portanto, forjar um cronograma foi essencial para o 
andamento das nossas atividades. Durante o desenvolvimento da pesquisa, pude ter 
contato com muitos estudantes, dentro e fora do projeto. Como já mencionado, o 
GEPTED traz uma rede de possibilidades com os seus encontros, então tive a chance 
de tecer diálogos infinitamente construtivos para o meu processo de formação como 
pesquisador, além de ter edificado laços fraternos com diversos bolsistas e outros 
docentes. Realizada a problematização teórica, fundamental para o embasamento do 
pesquisador na sua ida ao campo, acumulamos uma bagagem indispensável para o 
desenvolvimento da pesquisa, tanto a partir da temática quanto das discussões 
metodológicas de como conduzir entrevistas. No momento, está sendo desenvolvida a 
coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, percebendo a sua 
importância na análise de objetivos e a sua relação com o roteiro. Através das 
entrevistas, é possível ter contato com a realidade que já vinha sendo estudada e 
problematizada, sendo possível perceber a complexidade do tema estudado, 
identificando que ele traz elementos perpassados por uma série de sentimentos como 
medo, vergonha, naturalização, revolta, etc. Além disso, elaboramos trabalhos que 
foram submetidos em eventos acadêmicos durante o período de acúmulo teórico. 
Submetemos um artigo trazendo discussões transversais ao objeto da pesquisa no 
Seminário de Gênero e Serviço Social. O trabalho foi aprovado, e aqui podemos 
mencionar a importância dessa experiência para a oxigenação e o prolongamento dos 
debates que estamos tecendo durante o processo de investigar e descortinar os 
diversos elementos da realidade estudada. Os/as membros do projeto também puderam 
submeter alguns trabalhos no Seminário de Pesquisa do CCSA, com discussões que 
envolvem gênero e sexualidade, comprovando a imprescindibilidade dos momentos em 
que nos debruçamos sobre alguns cânones das temáticas caras para a pesquisa. Mais 
recentemente, tivemos alguns trabalhos aprovados no Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, corroborando para o valor e o impacto da Iniciação Científica para 
os estudantes e docentes. A renovação do projeto é reconfortante e muito 
enriquecedora, porque além de expandir o tempo para a produção da pesquisa, 
amplifica as possibilidades provenientes tanto da discussão travada quanto da 
maturação teórica e crítica que os membros envolvidos experienciam durante o 
processo. Pudemos perceber muitos avanços durante o desenvolvimento da pesquisa, 
mesmo diante das dificuldades presenciadas pela imediaticidade da vida cotidiana 
inerente à ida ao campo. Esperamos que a continuidade do projeto seja bastante 
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profícua para o conhecimento acadêmico como um todo, servindo também e, 
principalmente, como uma ferramenta de alteração da realidade. 
 
Conclusão 

 
A constante discussão sobre as desigualdades de gênero, exploração e dominação das 
mulheres através das violências sexuais e sexistas é um caminho imprescindível para 
que possamos enfrentar essa problemática prenhe de tantas nuances. Mais do que 
nunca, é importante ir além dos avanços legais, percebendo que nos ditames do sistema 
capitalista-patriarcal, presenciamos um abismo entre as conquistas no campo dos 
direitos e sua plena efetivação na prática. Os séculos de silenciamento e invisibilidade 
que foram reservados ao trabalho doméstico ganham novos horizontes mediante 
investigações que se comprometem a problematizar suas particularidades. Enquanto o 
assédio moral tem como traços mais marcantes a humilhação, o constrangimento e a 
violação da dignidade da vítima, o assédio sexual é o produto da violência sexual e 
sexista que se materializa com o exercício do poder dos homens sobre as mulheres. 
Ambos fazem parte da realidade na vida das trabalhadoras domésticas que, como já 
muito bem salientado, se deparam com os percalços de um trabalho permeado pela 
invisibilidade e pela desvalorização social. A dominação e a exploração de mulheres 
ainda atravessam as relações tanto em nível interpessoal como social, tendo em vista 
que as violências de caráter sexista tentam aprisionar as capacidades de desejar e agir, 
comprometendo a realidade e a autonomia das vítimas, em um processo sistemático de 
dominação e opressão. É imprescindível que novos olhares sejam construídos, pela 
defesa da dignidade e da autonomia não só das trabalhadoras domésticas, mas das 
mulheres de uma forma geral. 
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TÍTULO: Responsabilidade civil do jornalista no ordenamento jurídico brasileiro 

Resumo 

Este estudo trata da responsabilidade civil do jornalista. Nesse sentido, serão abordadas 
as questões referentes a responsabilização ou não do jornalista por suas publicações, 
assim como a responsabilização do meio de comunicação no qual a mensagem está 
vinculada. Uma das principais discussões que serão abordadas nesse trabalho dizem 
respeito ao eterno conflito entre liberdade de expressão (art. 5°, IV e XIV além do art. 
220, ambos da Constituição Federal) e imprensa (art. 220, § 1º da Constituição Federal) 
com os direitos à personalidade (art. 5, X da Constituição Federal). Em meio a isto, 
almeja-se poder delimitar objetivamente as circunstâncias que podem levar a 
responsabilização do jornalista por suas manifestações. A metodologia utilizada 
consiste em pesquisa base, com abordagem qualitativa e indutiva, com objetivo 
descritivo, ademais usou-se de pesquisa bibliográfica, cujo propósito é propor avaliação 
formativa. Conclui-se a responsabilidade depende dos pressupostos, da intenção do 
jornalista com a matéria e da ofensa a direitos da personalidade. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Jornalista. Direito à Liberdade e Personalidad 

TITLE: IN(RESPONSABILIZAÇÃO) CIVIL DO JORNALISTA E DO MEIO DE 

COMUNICAÇÃO NO QUAL SUAS MENSAGENS SÃO VINCULADAS 

Abstract 

This study deals with the journalist's civil liability. In this sense, the questions regarding 
the responsibility or not of the journalist for their publications will be addressed, as well 
as the responsibility of the media in which the message is linked. One of the main 
discussions that will be addressed in this paper concerns the eternal conflict between 
freedom of expression (art. 5, IV and XIV in addition to art. 220, both of the Federal 
Constitution) and press (art. 220, § 1 of the Federal Constitution) with the rights to 
personality (art. 5, X of the Federal Constitution). In the midst of this, the aim is to be 
able to objectively delimit the circumstances that may lead the journalist to be held 
responsible for his manifestations. The methodology used consists of a basic research, 
with a qualitative and inductive approach, with a descriptive objective. In addition, a 
bibliographic research was used, whose purpose is to propose formative evaluation. The 
conclusion is that responsibility depends on the assumptions, the journalist's intention 
with the story, and the offense to personality rights. 
 
Keywords: Civil responsability. Journalist. Right to Freedom and Personality. 

Introdução 

Este estudo trata da responsabilidade civil do jornalista. Nesse contexto, serão 
abordadas as questões referentes a em que casos se deve responsabilizar o jornalista, 
casos estes nos quais o exercício da liberdade de expressão (art. 5°, IV e XIV além do 
art. 220, ambos da Constituição Federal) e de imprensa (art. 220, § 1º da Constituição 
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Federal) se tornam libertinagem, agredindo os direitos de outrem. Além disso, discorrer 
acerca de se a empresa que contrata o jornalista, se este profissional se vincular a 
alguma instituição, tem responsabilidade e qual o tipo de responsabilidade. O estudo do 
tema escolhido é relevante pois o jornalista é um profissional que é responsável por 
divulgar, investigar e comunicar dos eventos relevantes para a sociedade, seu ofício 
sendo fundamental ao funcionamento da democracia, funcionando analogamente como 
“olhos” e “ouvidos” da própria sociedade. Por conseguinte, se torna interesse da 
sociedade que seus jornalistas lhes passem informações sem atos de 
irresponsabilidade que causem ofensas pessoais ou a determinados grupos, devendo 
os mesmos serem responsabilizados na medida do excesso cometido. A problemática 
geral existe quanto ao eterno conflito entre liberdade de expressão e imprensa com os 
direitos à personalidade. Por outro lado, o óbice se particulariza quanto a questões que 
serão discutidas como: o jornalista deve responder pelas suas publicações enquanto 
profissional liberal? Se este profissional trabalhar em um Jornal, uma empresa midiática 
ou em um site a responsabilidade será solidária entre jornalista e o meio de 
comunicação? A responsabilidade nestes casos envolvendo este profissional deve ser 
objetiva ou subjetiva? Frente a tais estorvos, objetiva-se analisar e concluir acerca da 
responsabilização do jornalista por suas publicações enquanto profissional liberal e 
quando trabalha em um veículo de comunicação, sobre a responsabilização individual 
ou solidária. Outrossim, almejou-se estudar qual o tipo de responsabilização, subjetiva 
ou objetiva, deve ser utilizada nestes casos, observando, ainda, a tensão entre liberdade 
de expressão e imprensa frente aos direitos da personalidade. Este estudo se decorreu 
em três pontos principais, um foco inicial na responsabilidade civil, seus pressupostos e 
legislação, um segundo foco na regulamentação específica aplicável aos jornalistas e 
em um terceiro foco a jurisprudência acerca dos casos de responsabilização civil do 
jornalista. 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada consiste em pesquisa base, pois busca as causas geradoras da 
responsabilização, criando uma base teórica que sirva para futuras interpretações; com 
abordagem qualitativa, analisando-se os atributos dos objetos estudados; e indutiva, 
pois usa-se de julgados de casos específicos para se generalizar como critérios 
possíveis para demais casos; com objetivo descritivo, identificando e descrevendo 
padrões de julgamento, discorrendo acerca da liberdade de expressão em contraste 
com os direitos da personalidade; ademais usa-se de pesquisa bibliográfica, 
priorizando-se livros, artigos e monografias; cujo propósito é propor avaliação formativa, 
analisando criticamente os critérios já usados pelos juristas e os consolidando como 
critérios gerais aplicáveis. 
 
Resultados e Discussões 

 
2 RESPONSABILIDADE CIVIL DO JORNALISTA QUANTO À SUAS PUBLICAÇÕES A 
responsabilidade civil é originada pelo não cumprimento de uma obrigação, gerado por 
uma ação ativa ou negativa, ao não se cumprir uma regra contratual, ou ao não se ter 
em vista um preceito normativo regulador da vida, determinada pessoa descumprindo 
tal preceito. No primeiro caso de descumprimento da obrigação havendo, por isso, uma 
responsabilidade civil contratual, afinal se descumpre um preceito estabelecido em 
contrato. Já o segundo caso, se refere à responsabilidade civil extracontratual, por ser 
a violação de preceito que não fora especificado em um contrato. Tal instituto tem como 
base o princípio do neminem laedere, este gera um dever para que as ações dos 
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agentes não lesem um direito alheio. A partir disso, entende-se que ao ocorrer qualquer 
tipo de dano (moral, patromonial, estético etc.) essa responsabilização do agressor é 
uma tentativa de reestabelecer o equilíbrio perdido, sendo este o foco da 
responsabilidade civil: gerar uma obrigação de indenizar um dano injustamente 
causado. A indenização é dada pelo patrimônio do responsável ou dos responsáveis 
pela dívida, neste último caso, respondendo todos solidariamente, nos termos do art. 
942 do Código Civil. Outrossim, esta noção de responsabilidade civil exige uma anterior 
atividade danosa de um agente que atua a priori ilicitamente e viola uma norma jurídica 
contratual ou legal preexistente à ação ilícita danosa, o que gera uma obrigação de 
reparar do agressor, como efeito de sua conduta. A partir disso, ao se analisar o art. 186 
do Código Civil observa-se que este dispõe sobre o cometimento de um ato ilícito por 
todos que injustamente violam o direito alheio, causando a esse terceiro um dano. Ao 
ter estabelecido quem comete ato ilícito, pode-se interpretar o texto normativo contido 
no art. 927 do mesmo Diploma legal, o qual expressa que sobre aqueles causadores de 
dano a outrem, por meio de um ato ilícito, recairá a obrigação de reparar tal dano. Existe, 
por conseguinte, um dever jurídico originário e um sucessivo. O primeiro é um dever 
jurídico preexistente ao dano, já o segundo é a o dever de indenizar gerado pela violação 
do dever primário. O último sendo a responsabilidade civil, pois a mesma é um dever 
jurídico sucessivo nascendo para recompor um dever jurídico originário que foi 
descumprido e originou um dano. Para que haja essa responsabilização são 
necessárias a configuração de quatro elementos, são estes: conduta humana, culpa 
genérica ou lato sensu, nexo de causalidade, e dano ou prejuízo. A conduta humana é 
um elemento subjetivo da responsabilidade civil, podendo ser comissiva ou omissiva 
voluntária ou uma conduta por negligência, imprudência e imperícia. Em outro sentido, 
a culpa é interpretada a partir do seu sentido amplo, o qual inclui o dolo e a culpa estrita. 
Somente gerando responsabilidade se decorrer de ação ou omissão humana. O art. 186 
e o art. 927 do Código Civil instituem a responsabilidade civil subjetiva, cuja base é a 
culpa, como regra. Todavia, existem casos em que a responsabilidade é objetiva, ou 
seja, independente da comprovação de culpa, como na maioria dos casos 
consumeristas, danos ambientais, entre outros. A culpa, lato sensu, pode ser dolosa 
quando o violador tem a intenção de praticar o ilícito e quando não se importa quanto 
aos efeitos danosos de sua conduta, havendo a regra do princípio da reparação dos 
danos, como expresso no art. 944, caput do Código Civil, mas não o uso da equidade 
no cálculo da indenização. Em sentido diverso, pode ser culposa, no momento em que, 
sem intenção de lesar outrem, omite-se o agente de agir de modo a evitar os efeitos 
negativos, além dos casos em que o lesionador age com negligência, imprudência e 
imperícia, sendo a indenização de acordo com a equidade, ao contrário do caso de dolo, 
valendo-se também do princípio da reparação dos danos, como se ratifica nos artigos 
944 e 945 do Código Civil. No caso dos jornalistas, essa classe deseja uma 
responsabilização subjetiva, na qual o jornalista precisaria ter tido conhecimento da 
inveracidade da matéria ou a intenção de gerar o dano para que fosse responsabilizado. 
Contudo, entende-se ser necessário à imprensa, por conseguinte ao jornalista, que 
verifique-se a veracidade do que noticia e se é legal publicar aquela notícia, pois o direito 
constitucional de informar e de ser informado(art. 5°, IV e XIV da Constituição Federal) 
depende desse aspecto. Contudo, como será abordado no capítulo acerca dos julgados 
relacionados a essa modalidade de responsabilização, desde a Lei Federal n° 
5.250/1967, atualmente revogada, a responsabilização dada ao jornalista era subjetiva, 
tendo em vista que estes profissionais tem que noticiar fatos com caráter tão célere que 
não tem como comprovar a veracidade total dos fatos, ademais, com a Constituição 
Federal de 1988 a liberdade de imprensa e expressão passam a ser mais resguardados 
e protegidos, valorizando ainda mais o resguardo ao jornalista. Desse modo, a 
responsabilidade civil do jornalista é subjetiva. Outro elemento seria o dano que é o 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 243 

 

prejuízo ou lesão em si, como o déficit causado pela ofensa, seja um prejuízo a direito 
patrimonial ou não, sendo ele gerado por conduta positiva ou negativa do violador. 
Enquanto a culpa seria relacionada a se o violador teve responsabilidade quanto á 
lesão, o dano seria a própria lesão. Tal lesão pode ser com ou sem repercussão 
patrimonial na vítima. Os que a possuem são os danos patrimoniais, os que não as 
possui são os danos morais (extrapatrimoniais), que atingem os direitos da 
personalidade do indivíduo. Os patrimoniais podem gerar indenização por dano 
emergente e lucro cessante, como expresso no art. 403 do Código Civil. Enquanto nos 
morais, por não ser um dano pecuniário, a indenização assume um papel de 
compensação material ao lesado, medindo-se com a régua lésbia da equidade a 
proporção da indenização em relação ao dano. Esse último é o dano mais comum de 
ser realizado por jornalistas, afinal seus atos profissionais geralmente podem causar 
danos a direitos subjetivos como honra e imagem(art. 5°, X da Constituição Federal) dos 
indivíduos. O quarto e último elemento seria o nexo de causalidade, o elemento imaterial 
da responsabilidade civil. Este é o que forma o vínculo causa e resultado, entre conduta 
culposa (lato sensu) e dano ou prejuízo. Sem tal ligação, a conduta do indivíduo não 
está relacionada com o dano, não havendo, portanto, dever de indenizar. E quanto a 
um jornalista que trabalha em uma empresa, seja um site ou jornal, a responsabilidade 
é também da empresa, solidariamente da empresa ou primeiramente da empresa? 
Houve um entendimento segundo o qual quem deveria figurar no polo passivo da 
responsabilização civil exclusivamente, devendo restituir a vítima pelos danos causados 
pela imprensa, deveria ser quem lucra com aquela atividade, seria a empresa, restando 
à empresa o direito de regresso contra o autor da mensagem danosa. Em contraponto, 
já se entendeu também que houvesse responsabilidade solidária entre empresa que 
lucra da comunicação social e o autor da mensagem. A partir dessa divergência o 
Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que todos os agentes que 
concorrem para que a notícia danosa seja publicada na imprensa podem ser requeridos 
a ressarcir o dano à pessoa lesionada, Súmula n° 221. Portanto, se responsabilizam por 
reparar o dano gerado por publicação pela imprensa o autor da mensagem, o jornalista, 
assim como o veículo de divulgação. Ademais, embora haja os quatro elementos como 
compositores de uma genérica responsabilização civil, a dada responsabilização sobre 
o profissional da comunicação social passa por peculiaridades advindas da tênue 
película entre a responsabilização e a censura antidemocrática, nestes casos o 
legislador interveio para gerar uma regulamentação específica sobre o tema. Porém há 
em tal regulamentação específica uma relevante mudança quanto aos pressupostos 
apresentados? Há nela uma resposta definitiva capaz de solucionar as discussões 
acerca da responsabilização civil do jornalista? Essa regulamentação aborda uma 
possível responsabilização também da empresa que contrata o jornalista? 3 
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA PROFISSÃO DE JORNALISTA Inicialmente, é 
preciso observar a importância da liberdade de imprensa e dos comunicadores sociais 
na Constituição Federal. O constituinte da Constituição Federal de 1988 havia se filiado 
a uma corrente democrática para superar o regime antidemocrático anterior, 
promovendo esforços para que as liberdades dos cidadãos fossem protegidas dos 
excessos estatais. Dispondo sobre a liberdade de expressão (art. 5°, IV, V, IX e XIV da 
Constituição Federal), mas tendo privilegiado a liberdade de imprensa com dispositivo 
próprio (art. 220 da Constituição Federal). Tal dispositivo que versa sobre a liberdade 
de imprensa sendo o núcleo de qualquer regulamentação acerca do jornalista. Havendo 
a preservação da manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da 
informação, estando esta mensagem preservada sob qualquer forma, processo ou 
veículo não devendo ser restritos (art. 220, caput da Constituição Federal). Portanto, o 
jornalista ganha garantia constitucional de que poderá expor suas manifestações em 
qualquer meio, desde que não ofenda outros dispositivos da própria Constituição. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 244 

 

Assim, o constituinte deixa nas entrelinhas que esta liberdade está acima de qualquer 
embaraço por motivo de conflito com lei, podendo deixar de ser totalmente preservada 
apenas depois da ponderação por afetar os direitos da personalidade (art. 5º, IV, V, X, 
XIII e XIV da Constituição Federal), como releva o art. 220, §1º da Constituição Federal. 
Não havendo qualquer caso em que o jornalista sofra censura de natureza política, 
ideológica e artística (art. 220, §2º da Constituição Federal). Quanto à regulamentação 
específica da profissão de jornalista, em 1967, durante o regime ditatorial, sancionou-
se a Lei Federal n° 5.250, que dispunha acerca da liberdade de manifestação de 
profissionais e empresas do ramo da comunicação, no dispositivo havia o “Capítulo VI - 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL”. Contudo tal texto normativo foi declarado não 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 2009. Devido a isso, não sendo esta lei capaz de fundamentar nenhum recurso ou 
ação de indenização. Existe ainda o Decreto-lei Federal n° 972/1969, que dispõe sobre 
o exercício da profissão dos jornalistas e o Decreto Federal nº 83.284/1979, que regula 
o Decreto-lei último, porém ambos não fazem referência em seu texto acerca da 
responsabilidade civil. Os “Princípios Internacionais da Ética Profissional no Jornalismo” 
são diretrizes internacionais declarados pela quarta reunião consultiva de organizações 
internacionais e regionais de jornalistas profissionais, em Praga e Paris em 1983, 
gerados pela concordância internacional e como uma inspiração para códigos de ética 
nacionais. Contudo, não foram ratificados pelo Brasil, não possuindo eficácia no 
ordenamento jurídico brasileiro, podendo, entretanto, servir como diretriz ética. Há na 
legislação brasileira um vácuo acerca da responsabilidade civil do jornalista, tendo o 
legislador exclusivamente promulgado a Lei Federal n° 13.188/2015 para regular o 
direito de resposta. Tal direito dá a possibilidade da vítima de dar redarguição à 
mensagem danosa exposta no meio de comunicação. Sendo assim um meio de reação 
da vítima frente à abusos realizados pela mídia, sejam eles feitos por um jornalista ou 
não, tendo o desagravo proporcional ao agravo sofrido (art. 5°, V da Constituição 
Federal), além disso advindo com a reparação de danos morais e materiais, não sendo 
alternativos a estes. O primeiro parâmetro de texto normativo para delimitar a 
responsabilização destes profissionais seria a própria Constituição Federal, pois tanto 
os jornalistas quanto às demais pessoas devem observância aos direitos da 
personalidade nela contidos. No art. 5° da Constituição Federal, em seu inciso V como 
direito fundamental o direito de resposta diretamente proporcional a violação, cabendo 
inclusive indenização por danos morais, patrimoniais ou à imagem, sendo regulado 
infraconstitucionalmente pela Lei Federal n° 13.188/2015. Ademais, no art. 5°, inciso X 
da Constituição Federal o Constituinte opta pela inviolabilidade da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas, sendo estes os direitos da personalidade, 
que quando violados geram o dever de indenizar pelo dano material ou moral decorrente 
da lesão. Note-se que só há esse dever de indenizar quando passa de um mero dissabor 
para uma violação dos direitos fundamentais. Tais direitos da personalidade, através de 
ações judiciais, resguardam a dignidade humana, sendo ajuizadas pelo ofendido ou pelo 
lesado indireto, como preleciona o art. 12 do Código Civil. Ou seja, pode o jornalista que 
violou, ser alvo de uma ação pleiteando danos morais até mesmo do companheiro(a) 
da pessoa lesada, assim preleciona o Enunciado 275 da IV Jornada de Direito Civil e o 
art. 12, parágrafo único do Código Civil. Desde que esses herdeiros legitimados, após 
a morte do lesionado, possam provar o nexo de causalidade, o prejuízo e a culpa. 
Primeiramente, estes direitos da personalidade são alguns dos limites aos jornalistas, 
afinal as publicações destes, quando dotadas de vícios e inveracidades, tendem a gerar 
danos nesta esfera ao lesionado. Contudo, há a necessidade de se harmonizar a 
liberdade de expressão (art. 5°, IV, V, IX e XIV da Constituição Federal) com os direitos 
da personalidade(art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV da Constituição Federal), pois qualquer 
deles ao extremo lesionaria o interesse social, seja o de acesso à informação(art. 5º, 
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XIV da Constituição Federal), ou o de defesa da honra e intimidade(art. 5º, X da 
Constituição Federal). O vácuo legislativo é relativo, afinal o Código Civil e da 
Constituição Federal possuem parâmetros de responsabilidade civil os quais servem 
para que os Tribunais, partindo desses parâmetros gerais os conformem aos casos 
concretos. Já Medeiros vê num vácuo legislativo específico um campo fértil para o 
ativismo judicial. Pois, o juiz não deixa de decidir por lacuna ou obscuridade legal (art. 
140 do Código de Processo Civil), sendo vedado a não decisão quando o Poder 
Judiciário é provocado (art. 3° do Código de Processo Civil), havendo um Princípio da 
Inafastabilidade da Jurisdição, art. 5°, inciso XXXV da Constituição Federal, por isso 
todo problema submetido a julgamento deve ser apreciado. Existindo uma atividade 
criativa da jurisdição que se revela em duas faces, a da regra jurídica para o caso 
concreto e a regra jurídica geral aplicável a outros casos similares, a ratio decidendi. 
Por isso a ação do Poder Judiciário é fundamental para a caracterização dessa 
responsabilização. Afinal essa fonte do direito apresenta relevo na conformação da 
responsabilização civil do jornalista aos casos concretos, apresentando como se 
resolvem estes pleitos. A liberdade de imprensa sendo levada a apreciação pelos 
tribunais que dão a fronteira entre liberdade e libertinagem nos casos concretos. Em 
outro sentido, a liberdade de imprensa está incrustada no texto constitucional em 
diversos trechos, como no art. 5° inciso XIV da Constituição Federal, que trata do direito 
de todos terem acesso à informação, além do art. 5° inciso IV da mesma, o qual aborda 
a liberdade de expressão. Paralelamente, o principal dispositivo que rege essa liberdade 
de imprensa é o art. 220 caput e §1º da Constituição Federal, por trazer especificamente 
tal face da liberdade de expressão, ditando o não sofrimento de qualquer óbice em tal 
exercício da liberdade, desde que se observe o que prevê a Constituição Federal, 
tirando inclusive da lei a capacidade de restringir tal pleno exercício, desde que 
observados a conformação a outros direitos constitucionais. No caso da 
responsabilidade civil do jornalista serão sempre diversos direitos fundamentais que 
estarão em conflito, tais como o direito à dignidade(art. 1°, III da Constituição Federal), 
à personalidade(art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV da Constituição Federal) e direitos como a 
liberdade de imprensa (art. 220 da Constituição Federal) e a liberdade de expressão 
(art. 5°, IV, V, IX e XIV da Constituição Federal). O próprio Constituinte observou a 
necessidade de conformação para convivência pacífica entre os direitos da 
personalidade (art. 5°, inciso X da Constituição Federal), intervindo por uma reserva 
legal qualificada deste conflito, para compatibilizar esses valores constitucionais, de 
acordo com o que se interpreta do art. 220 § 1º da própria Constituição Federal. Marx 
entende que na falta da liberdade de imprensa todas as outras liberdades por 
conseguinte são ilusórias, pois cada aspecto dessa liberdade condiciona os demais, 
todas são faces do mesmo prisma, se uma face desse todo não existe, então o todo em 
si será uma ilusão, a falta de um aspecto da liberdade compromete as demais, 
necessitando de todas ou nenhuma delas estará preservada. E quando a liberdade de 
imprensa é negada, a própria liberdade como um todo é repudiada, a “não liberdade” se 
tornando dominante. Tendo o jornalista o papel de, na medida da não lesão de outrem 
por perfídias, exercer a liberdade de imprensa. Em síntese, o momento histórico exige 
de todos os profissionais, incluindo os jornalistas, uma reflexão sobre a realidade social 
tão fluida, desta reflexão gerando sua inserção nesta sociedade, a última como um 
compromisso verdadeiro com o destino do país, do povo e dos homens em concreto. 
Para o Código de Ética profissional dos jornalistas, tal compromisso seria com a verdade 
dos fatos, se guiando à precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação 
(art. 7° do Código de Ética profissional dos jornalistas), afinal é dever do jornalista, mas 
também do meio de comunicação a exposição precisa e correta da informação (art. 2° 
do Código de Ética profissional dos jornalistas). Acometendo-se o jornalista do dever de 
respeito perante o direito à privacidade dos cidadãos (art. 9° do Código de Ética 
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profissional dos jornalistas). Quanto à responsabilização acoplada neste Código de 
Ética, o jornalista é responsável pelo que expõe nos meios de comunicação, no entanto 
se o seu trabalho tiver sido modificado por terceiros; em todo caso deve ser apoiado por 
entidades representativas da categoria (art. 11 e 12 do Código de Ética profissional dos 
jornalistas). Assim, pode-se alcançar a paz, que é o objetivo do Direito, pois tanto os 
direitos da personalidade quanto a liberdade de imprensa foram alcançados com a luta 
e ainda se mantém através dessa luta contra a injustiça. Necessitando, pois que os 
intérpretes desse direito, com base na justiça, em punho a espada, com a força do jus 
imperi e segurando a balança, com a harmonia do Direito, diga-se o que é justo para os 
casos concretos da responsabilização civil dos jornalistas. Desse modo, a partir da 
regulamentação específica dada pelo Código Civil e Constituição Federal os Tribunais 
tem o dever se apreciar as causas nesta pauta de responsabilização civil do jornalista. 
Restando saber, a partir da premissa que os julgados se apresentando como modo de 
guiar no sentido de como solucionam-se os casos concretos, como realmente entendem 
os diversos tribunais? Há um entendimento que lhes é comum? Qual o fundamento para 
que se conclua nos entendimentos? 
 
Conclusão 

 
A responsabilização do jornalista tanto como profissional liberal quanto como vinculado 
a um site ou jornal é caracterizada pelos elementos típicos da responsabilidade civil, 
compondo uma responsabilidade civil subjetiva do jornalista, por essa ser a regra em 
relação às responsabilizações, necessitando, para que haja indenização, da 
comprovação da: conduta humana, culpa do violador(lato sensu), nexo de causalidade 
e o dano sofrido pela vítima. Aplicando a subjetiva tanto ao jornalista quanto ao meio de 
comunicação que vinculou a informação. Demonstrando uma preocupação em 
resguardar a liberdade de imprensa e de expressão, para que se preserve a própria 
democracia. Outrossim, essa responsabilização está instituída pelo Código Civil, artigos 
186 e 927 como o dever de reparar genericamente um dano causado a outrem. Por 
outro lado, o dano causado pelo jornalista afeta os sensíveis e fundamentais direitos da 
personalidade, geralmente, causando danos com repercussão maior, pela sua 
capacidade de difusão. Assim, a Constituição Federal que coloca como direitos 
fundamentais tanto a liberdade de imprensa e expressão quanto os direitos 
fundamentais sentem a necessidade de conformação desses dois direitos, os 
preservando no caso concreto, necessitando, portanto, de interpretações judiciais. 
Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido pelos limites à liberdade de imprensa 
serem os direitos da personalidade e que a intenção de denegrir quaisquer destes gera 
uma responsabilidade civil do jornalista. Mas também o Supremo Tribunal Federal tendo 
se posicionado de modo que os direitos da personalidade são as limitações externas à 
liberdade de imprensa, mas limitações só em casos de intenção de prejudicar e não de 
informar, criticar ou opinar, sendo uma crítica ferrenha apenas o exercício da crítica 
jornalística. Fica evidente, destarte, o papel de protagonismo das decisões judiciais para 
a compreensão acerca do tema, sendo a responsabilização do jornalista uma medida 
extrema que deve ser utilizada em último caso. Afinal a liberdade do jornalista é de 
tamanha importância para o Estado Democrático que mesmo as críticas severas, se 
não possuem intensão ofensiva direta, não devem ser restritas. Sendo os direitos das 
personalidades os que, em conflito com a liberdade de imprensa, podem exigir 
reparações, pois a liberdade do jornalista que serve à democracia não pode se tornar 
libertinagem. Em síntese, o que deve ser responsabilizado é a libertinagem, não a 
crítica, opinião ou informação. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho 3 para pesquisa em modelos macroeconômicos multiblocos 

e a economia regional brasileira 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo estudar as causas e consequências da recente crise 
brasileira, fazendo um paralelo com a economia americana e partindo de uma visão 
alternativa com base nas teorias de Keynes, Godley e principalmente Minsky. Para além 
da teoria também foi utilizado da análise de dados e instrumentos estatísticos que foram 
responsáveis por tornar a análise mais completa ao abranger o período que vai de 1995 
a 2017. Assim sendo, os indicadores que tiveram seus dados recolhidos foram a taxa 
de crescimento do produto interno, a taxa de desemprego (ou desocupação) e a taxa 
de inflação. Os dados e estatísticas foram coletados e calculados para ambos países. 
 
Palavras-chave: Crise econômica brasileira; Estados Unidos, instabilidade financeira. 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

The research aims to study the reasons and the effects of recent brazillian crisis, making 
a parallel with the American economy starting of an alternative point of view based in the 
Keynes, Godley and principally Minsky’s theory. Beyond the theory was used estatistics 
instruments and data analysis that were responsible for make the review more complete 
by covering the 1995-2017 period. Thus, the indicators that had their data collected was 
the gross domestic product growth rate, unemployment rate and the inflation. The data 
and statistics were collected for both countries. 
 
Keywords: Brazillian economics crisis; United States of America; financial insta 

Introdução 

A última crise brasileira, que se passou entre 2015 e 2016, é considerada como umas 
das maiores recessões econômicas pelas quais o país já passou, sendo, então, a de 
mais lenta recuperação. Posto isso, a pesquisa se comprometeu em estudar quais foram 
os seus determinantes, através de diversas óticas e investigando múltiplas variáveis, 
além de relacionar a economia brasileira com a americana, portanto usando esta como 
uma base de comparação. Entretanto, o estudo a ser apresentado não se limita a esses 
dois anos, pois o banco de dados utilizado (tanto para a economia brasileira quanto para 
a americana) tratou de abordar valores referentes a, principalmente, desde 1995, 
separando em períodos de ciclos econômicos de expansão e retração, até 2017. A partir 
de John Maynard Keynes e sua teoria do ciclo de investimento, Minsky construiu uma 
teoria em que ele irá defender que uma economia tende a fragilizar-se ao decorrer de 
um período de prosperidade. Ou seja, após um período de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) e baixo nível de desemprego a economia pode se desestabilizar e 
perder força, o que a levará à estagnação e recessão do Produto, como ocorreu (2014 
a 2016). Mas para isso, Minsky acrescentou também uma teoria financeira do 
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investimento, a qual põem em primeiro lugar a interdependência entre estrutura 
financeira e decisões de investimento. Dessa forma, as teorias desses dois autores 
compõem uma base para a pesquisa. Mas não somente, pois adiciona-se ainda 
fundamentos do economista Wynne Godley, mais especificamente, a sua abordagem 
dos três saldos cujo objetivo é explorar a correspondência entre os setores 
governamental, privado e exterior. A partir dessa teoria, ficará mais clara a instabilidade 
financeira do Brasil em função da necessidade da acumulação de riqueza do setor 
privado, que para isso precisa gastar menos do que ganha, podendo ser auxiliado, 
ainda, por gastos do governo e pelo superávit no saldo de transações correntes. 
Portanto, se fechará uma abordagem Keynes-Minsky-Godley, que explicará, juntamente 
com dados responsáveis por informar sobre a demanda e oferta agregada do país, que 
a crise brasileira resultou de um processo de desestabilização endógeno a sua 
economia. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa se baseia em uma metodologia dividida tanto numa revisão literária que 
aborda ciclos econômicos, desde sua datação a teorias que os sustentam e os utilizam 
como objeto, além de utilizar instrumentos quantitativos, obtidos através da criação de 
estatísticas e manipulação de bancos de dados (tanto para o Brasil quando para os 
Estados Unidos). A bibliografia responsável pela datação dos ciclos econômicos 
brasileiros se dá pelo relatório do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE) 
que tem como base estatísticas econômicas apresentadas em nível – cada pico equivale 
a um final de um período de expansão e cada vale o oposto, representa o fim de um 
período de retração, portanto início de um período economicamente expansivo. Já os 
ciclos americanos são datados pelo National Bureau of Economics Research (NBER), 
com o mesmo método de classificação. Tais ciclos econômicos datados para os dois 
países dizem respeito ao ciclo de negócio, ou business cycle. Na questão teórica, a 
base bibliográfica se deu a partir da leitura do texto para discussão do Felipe Rezende 
(2016), Financial Fragility, Instability and the Brazillian Crisis: a Keynes-Minsky-Godley 
approach (, Fragilidade financeira, instabilidade e a crise brasileira: uma abordagem 
Keynes-Minsky-Godley). Este defenderá a visão alternativa acerca dos motivos da crise 
econômica brasileira, que atingiu o Brasil após um período de crescimento de quase 10 
anos, a partir de 2003, analisando em seu contexto a fragilidade financeira e a 
endogeneidade da crise no país através das óticas dos autores citados já no título. A 
obtenção dos dados para o Brasil se dá pela consulta do site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Nesse endereço pôde se extrair dados necessários para 
uma análise pela ótica da demanda, portanto das contas nacionais, ou seja, dados sobre 
o consumo, investimento, gastos governamentais e exportações líquidas de bens e 
serviços, além da variação de estoques. Sendo assim, e para facilitar a leitura analítica, 
foi necessária a criação de estatísticas comparativas, tais como média, coeficiente de 
assimetria e índices de variação. Além desses indicadores, pesquisou-se também a taxa 
de inflação (como componente intermediário entre a oferta e demanda), o grau de 
utilização da capacidade instalada e a taxa de desemprego. Esses dados também foram 
pesquisados para os EUA, e foram obtidos através da extração dos valores fornecidos 
pelo Federal Reserve Bank of Saint Louis (FRED). Assim como para o Brasil, as 
estatísticas foram feitas também para os EUA, modificando as bases e respeitando as 
mudanças metodológicas (comumente brasileiras). Dessa forma, os dados foram 
extraídos e preparados para o período de 1995 a 2017, com períodos delimitados por 
ciclos de expansão e retração, os quais são diferentemente datados em função da 
flutuação econômica de cada país. 
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Resultados e Discussões 

 
Desde o terceiro trimestre de 2003 até o segundo de 2014 o Brasil viu um dos seus 
melhores momentos da economia ao registrar seguidos índices de crescimento do PIB. 
Esse é um período de quase ininterrupto aumento do produto do país, o que se ilustra 
por um ciclo de crescimento que, ao se seguir durante 21 trimestres consecutivos, do 
terceiro trimestre de 2003 ao terceiro trimestre de 2008, extrapola a média de 11 
trimestres de duração para esse tipo de ciclo do período avaliado (1995 a 2017). 
Entretanto, ao analisar a economia dos EUA para o mesmo período pode se inferir que 
há uma maior estabilidade econômica no país em função de sua menor quantidade de 
ciclos (5 contra 11 brasileiros) e também da maior durabilidade das fases de 
crescimento), tendo uma média de 27 trimestres de duração. Apesar disso, a crise norte 
americana do subprime, desencadeada no fim de 2007, aproximou os dois países em 
relação à queda do produto em ambas economias, mas em diferente intensidade. 
Enquanto o ciclo de recessão desencadeado por essa crise durou 7 trimestres nos EUA, 
no Brasil foram apenas 2. Entretanto, após superar a crise, a economia norte-americana 
entrou num dos seus maiores ciclos de expansão, o qual já contabiliza 41 semestres, 
todavia o Brasil, que resistiu de maneira consideravelmente suave à essa crise, entrou 
numa recessão no início de 2014. Dessa forma iniciou-se um ciclo de recessão que só 
finalizou no ano de 2017. Essa crise, como uma das maiores da história do país, deixou 
profundas marcas tanto na população quanto na estrutura produtiva, as quais podem 
ser observadas através de índices responsáveis por medir desemprego, taxa de 
utilização da capacidade instalada (UCI), inflação, etc.. Um olhar sobre essa crise, 
desde seu surgimento aos seus desdobramentos, permite um encaixe teórico baseado 
na hipótese de instabilidade financeira de Minsky. Em suma, essa teoria diz respeito às 
consequências das dívidas dos agentes sobre a economia do país. Segundo o autor, o 
sistema econômico é inerentemente instável. Dessa forma, mesmo no decorrer de um 
ciclo econômico de crescimento em que as forças operam a favor do aumento do nível 
de produção e emprego, a direção positiva em que caminha essa economia pode vir a 
se reverter. Isso ocorre em função da aparente estabilidade observada pelos agentes 
durante esse período, que os leva a tomarem medidas que serão responsáveis por 
romper a rigidez do sistema. Sendo mais exato, a teoria minskyana afirma que bancos 
compartilham o mesmo clima que outros agentes na economia, ou seja, uma situação 
de crescimento do PIB do país gera um otimismo que é sentido não só pelos agentes 
produtores (famílias e firmas), mas também por agentes financeiros. Durante a 
expansão econômica os produtores manifestam uma maior tolerância quanto a sua 
exposição ao risco, da mesma forma que bancos e demais agentes credores, ávidos 
em expandir suas receitas, aumentam suas ofertas de empréstimos mais arriscados – 
mais rentáveis e de longo prazo – assim como também inovam instrumentos financeiros 
que os auxiliem nesse objetivo, além de eles próprios se tornarem mais transigentes na 
formação de suas dívidas. Dessa forma, num ciclo de crescimento, os agentes 
econômicos são estimulados uns pelos outros a se arriscarem. Assim, num esquema 
de postura financeira hedge, especulativa e Ponzi, a economia adentra num processo 
de fragilização, que tende a crescer de forma proporcionalmente inversa à regulação 
financeira. Esse processo de geração de instabilidade torna a economia cada vez mais 
vulnerável a choques externos, que ao acontecer, serão os responsáveis pela reversão 
do ciclo. Portanto, as forças endógenas que participam do crescimento econômico agem 
sobre as posturas financeiras dos agentes que se expõem cada vez mais a riscos ao se 
endividarem. Assim, desestabilizam a economia, que, na presença de um choque 
externo, tal qual a mudança da taxa de juros pela autoridade monetária ou outra 
mudança de política econômica, pode vir a transformar o estágio do seu ciclo 
econômico, o que por sua vez levará a economia a um ciclo de recessão. Para além 
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dessa teoria, será ainda adicionada às análises das economias a abordagem de 
equilíbrio dos três setores de Godley, que verificará a interação entre o governo, o setor 
privado e o setor estrangeiro, levando em consideração que se um setor atingir 
superávit, ao menos outro deverá incorrer em déficit, sendo a soma da poupança 
financeira dos três igual a zero. Em vista disso, alguns indicadores foram pesquisados, 
tanto do Brasil quanto dos EUA, assim como tiveram calculadas estatísticas descritivas 
selecionadas para uma melhor análise comparativa do período que vai de 1995 a 2017. 
Esse período abrangeu fatos históricos economicamente importantes na economia de 
ambos os países. Para os EUA o maior acontecimento se deu pela crise do subprime 
em 2007 – 2008, a qual abalou as estruturas da economia mundial ao atingir diversos 
países, muitos dos quais ainda hoje não superaram devidamente todas as adversidades 
acarretadas pela crise, não sendo o caso dos EUA, que ao superá-la entraram em um 
dos seus maiores ciclos de expansão. Já o Brasil, registrou um ótimo período de 
crescimento entre 2003 e início de 2014, resistindo à crise de maneira razoável, mas se 
deparando com a sua própria crise logo em seguida, sendo ela a de mais lenta 
recuperação, ao se ter em conta que até 2017 o Brasil ainda não atingiu os patamares 
pré-crise, portanto permaneceu o alto desemprego, o baixo grau de utilização da 
capacidade instalada, apesar que a inflação atingiu, pela primeira vez desde que o 
regime do Banco Central foi implantado em 1999, um nível abaixo do piso da meta ao 
atingir o valor 2,95%. O primeiro indicador escolhido para ser analisado e comparado 
foi o de desemprego (ou desocupação). De um lado, levando em consideração as 
mudanças metodológicas na datação, pesquisou-se as taxas brasileiras IBGE/PME 
antiga, IBGE/PME e IBGE-Pnad, para quais são feitas três análises que respeitam a 
datação dos ciclos econômicos durante três diferentes períodos no decorrer do período 
maior (1996-2017). Respeitando a datação dos ciclos econômicos, a PME antiga, que 
vai do primeiro trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2002, obteve uma média de 
7,30%, já a PME (primeiro trimestre de 2003 ao primeiro de 2014) possuiu como média 
8,23% e a PNAD (segundo trimestre de 2014 ao último de 2017) registrou sua média no 
valor de 9,27%. Por outro lado, nos EUA, a taxa de desemprego média para o mesmo 
período foi de 5,69%, portanto menor que as 3 taxas brasileiras. Vale ainda ressaltar 
que médias diferentes foram calculadas tanto para os períodos de ciclos expansivos 
quanto para de ciclos de contração, mas em ambos os casos a média americana se 
manteve em menor valor para as três diferentes metodologias. Em seguida recolheu-se 
os dados referentes ao grau utilização da capacidade instalada (GUCI). Esse indicador 
diz respeito a quanto da capacidade física instalada no país (máquinas e equipamentos) 
está sendo utilizada, portanto varia de 0 a 100%. As estatísticas calculadas revelam que 
durante esse período (1996-2017) o GUCI tendeu a ser maior no Brasil que nos EUA, o 
que revela a média completa desse período calculada em 79,82% para o primeiro e 
77,55% para o segundo, portanto 2,27 pontos percentuais a mais para o Brasil. Ao 
observar apenas os períodos de expansão essa configuração se repete, pois enquanto 
o Brasil opera a uma média de 80,13% os EUA, com 1,12 pontos a menos, funcionam 
em média com 79,01% da sua capacidade. Além disso, o mesmo acontece nos períodos 
de retração econômica, pois também nesses ciclos o Brasil demonstra maior uso das 
suas instalações, já que ao apresentar o valor de 79,46% tem-se a diferença de 4,09% 
a mais para a economia brasileira em relação à norte americana que manifesta um uso 
de 75,37% de sua capacidade instalada. Ainda, com a intenção de tornar a análise mais 
completa, calcularam se os coeficientes de Pearson entre a série de GUCI e 
desemprego, também para ambas as economias, a fim de medir a correlação. Os 
resultados obtidos são parecidos, em função da correlação entre os dois indicadores 
serem negativos, ou seja, para um aumento do grau de utilização da capacidade 
instalada há uma diminuição de desemprego, o que pode ser lido ainda como um 
aumento da atividade produtiva (verificado pelo aumento do GUCI) combina com uma 
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redução do nível de emprego. Em terceiro lugar o índice apurado, também para ambos 
os países, foi o da inflação. No Brasil a inflação foi obtida através do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPCA), o qual, por sua vez, é medido a cada mês pelo IBGE, enquanto 
que nos EUA a inflação foi obtida através do Consumer Price Index for All Urban 
Consumers (CPIAU), ou Índice de Preços ao Consumidor para Todos os Consumidores 
Urbanos, e é fornecido pelo Federal Reserve Economic Data (FRED). Nesse indicador, 
diferente do anterior, as médias norte americanas tenderam a ser menores que as 
brasileiras, indicando uma inflação mais baixa nos EUA. A média norte americana do 
período foi de 2,19%, ao mesmo tempo que no Brasil a média da inflação no período 
1996 - 2017 foi de 6,45%, ou seja, nesse país houve uma elevação de preços 4,26 
pontos percentuais maior que nos EUA. Existe certo nível de correlação positiva entre 
atividade econômica e inflação, todavia, o caso brasileiro apresenta peculiaridades. Pois 
ao calcular médias para os dois tipos de ciclos econômicos, se observa que nesse país 
a média da inflação é maior durante os ciclos de contração (6,85%) do que nos ciclos 
de expansão (6,21%), ou seja, além de uma retração do produto, no Brasil, há ainda um 
aumento da inflação, durante a maior parte do período observado, apesar do baixo 
desempenho da economia nos últimos anos, pode ter causado uma mudança nessa 
configuração, em função da baixa inflação. Entretanto, nos EUA nota-se o contrário, 
pois é durante os ciclos de expansão que se encontra maior média da inflação (2,41%) 
e não nos períodos de contração, cuja média (de valor 1,33%) é 1,08 ponto menor. 
Assim como no indicador anterior, calculou-se o coeficiente de Pearson relacionando a 
inflação tanto com o desemprego quanto com o grau de utilização da capacidade 
instalada, e os resultados foram diversos. Apesar de ser em diferentes graus, a 
correlação entre inflação e taxa de desemprego foi negativa para ambas as economias, 
ou seja, assim como na teoria (Curva de Phillips) a diminuição da taxa de desemprego, 
na média, age em conjunto com o aumento da inflação, revelando aqui o trade off entre 
esses dois índices. Já o coeficiente de correlação de Pearson entre inflação e GUCI foi 
diferente para os países, pois enquanto no Brasil se tem uma correlação negativa (fraca) 
de -0,018 os EUA demonstram uma correlação positiva (0,179) entre o grau de utilização 
dos fatores e a inflação, portanto o aumento do seu grau de utilização da capacidade 
instalada de correlaciona com o aumento da inflação, diferentemente do que ocorre no 
Brasil. 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, a partir desses indicadores, além de outras análises que ainda estão a 
serem incluídas, como por exemplo, a referente ao tamanho da participação dos 
componentes da demanda agregada, se investigará a origem da crise brasileira e seus 
desdobramentos ao adicionar aos dados empíricos análises, para além das descritivas, 
baseadas em teorias econômicas. A análise feita tem um olhar alternativo em relação 
aos determinantes da recente crise brasileira em função da abordagem baseada nas 
teorias Keynes-Minsky-Godley. O singular estudo sob essa perspectiva permite ir 
adiante das abordagens convencionais. Nesse ponto, tem-se o objetivo de ir além das 
comuns justificativas de crise ao culpar principalmente a política econômica que, no 
caso brasileiro, se seguiu com base em aquecer a demanda agregada durante grande 
parte da década de 2000. A abordagem da pesquisa não exclui nenhum componente 
no esclarecimento da crise, ela defenderá que as principais motivações foram 
impulsionadas por processos de desestabilização atribuídos às forças endógenas à 
economia. Mas para isso se considerará, também, o cenário externo pós crise dos 
subprime, o qual teve grande responsabilidade nas mudanças estruturais ocorridas no 
comércio internacional desde então, que foram e ainda são sentidas em países 
periféricos e com grande dependência do setor externo, como é o caso do Brasil. Para 
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uma explicação concisa da crise, optou-se por não isolar apenas um ciclo ou outro. 
Diferentemente de grande parte dos trabalhos que se referenciam a esse 
tema/acontecimento, a presente pesquisa considerou importante a análise do período 
que aborda mais de 20 anos (1995-2017) e um total de 11 ciclos para o Brasil e 5 para 
os Estados Unidos. Portanto, para esse estudo foi importante também estudar os 
períodos de expansão que antecederam à recessão, esmiuçando os componentes e 
indicadores da demanda e oferta agregada, investigando cada um com o fim de 
acompanhar os seus movimentos através do período, assim como atribuir causas e 
consequências a esses processos. 
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TÍTULO: A Organização da Atenção Primária em Natal no Distrito Norte I: um recorte da 

organização da Atenção Básica no Distrito Norte I. 

Resumo 

O presente artigo/relatório tem por intuito explanar os principais resultados da pesquisa 
intitulada “A Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, ao analisar as 
particularidades apresentadas pelo distrito sanitário Norte I, em consonância com o 
estabelecido pelo plano de trabalho. A referida pesquisa foi coordenada pela professora 
Drª. Edla Hoffmann, tendo como objetivo geral avaliar a estruturação da Atenção 
Primária à Saúde no município de Natal/RN, a fim de contribuir para a melhoria da 
qualidade das ações e dos serviços de saúde oferecidos na perspectiva da 
integralidade. A metodologia utilizada para a condução da pesquisa orientou-se através 
do método dialético-crítico, com estudo de enfoque misto, de campo e documental, com 
dados primários coletados através de entrevistas semiestruturadas, e os secundários 
por meio de pesquisa documental nos relatórios do PMAQ-AB, documentos do MS e do 
município, além do site institucional do CNES. A amostra da pesquisa abrange 05 
Unidades Saúde da Família (USF) do distrito Norte I, suas equipes e respectivos 
gestores/as. Os resultados apontam para mudanças nas composições das equipes de 
saúde que condizem com as propostas da nova PNAB (2017), fator este que por si só 
impacta no atendimento prestado pelas unidades de saúde e acaba por recair nos 
atendimentos e serviços ofertados à população usuária como um dos reflexos do ajuste 
fiscal e das medidas de contrarreforma do Estado intensificadas nos últimos anos. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Atenção Básica à Saúde. Ações e Serviços de 

Saúde. 

TITLE: The Organization of Primary Care and the Right to Health in Natal/RN: a section 

of the Primary Care organization in Northern District I. 

Abstract 

This article/report aims to explain the main results of the research entitled “Primary Care 
and the Right to Health in Natal-RN”, analyzing the characteristics presented by the 
health district Nort I, in line with the established by the work plan. This research was 
coordinated by Professor Dr. Edla Hoffmann, having as its general objective to evaluate 
the structuring of Primary Health Care in the city of Natal / RN, in order to contribute to 
the improvement of the quality of health actions and services offered from the 
perspective of completeness. The methodology used to conduct the research was 
guided by the dialectical-critical method, with a mixed focus, field and documentary 
study, with the primary data collected through semi-structured interviews, and the 
secondary through documentary research in PMAQ reports. -AB, documents from the 
MS and from the township, in addition to the CNES institutional website. The research 
sample includes 05 Family Health Units (USF) of the North I district, their staff and their 
managers. The results point to changes in the composition of health groups that are in 
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line with the proposals of the new PNAB (2017), a factor that in itself impacts the care 
provided by health units and ends up being incumbent on the care and services offered 
to the user population as well. This is a reflection of the fiscal adjustment and state 
counter-reform measures intensified in recent years. 
 
Keywords: Primary Care. Primary Health Care. Health Actions and Services. 

Introdução 

A saúde constitui-se enquanto direito essencial da população brasileira, e tem enquanto 
sua estratégia prioritária de acesso em primeiro nível a Atenção Primária à Saúde e as 
ações e serviços por esta oferecidos. Desse modo, o presente relatório/artigo de 
pesquisa, se deterá na exposição dos resultados finais obtidos através do trabalho 
realizado durante as atividades da pesquisa intitulada “A Atenção Primária e o direito à 
saúde em Natal/RN”, a fim de dar conta das especificidades apresentadas pelo Distrito 
Sanitário Norte I. O interesse pelo debate da Atenção Primária à Saúde advém da sua 
localização estratégica nas Redes de Atenção à Saúde, constitui-se enquanto porta de 
entrada prioritária do SUS dada a sua proximidade com o território, o que possibilita o 
estabelecimento de vínculos entre usuários, os trabalhadores, e os serviços e ações nos 
diferentes níveis de atenção, sendo a responsável pelas ações de promoção à saúde e 
a prevenção das condições de saúde e de agravos. Entretanto, ao longo da trajetória do 
SUS outras portas de entrada foram criadas, como os serviços de urgência e 
emergência, serviços de atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, 
de acordo com o Decreto nº 7.508/2011, mas a atenção primária é a porta prioritária. 
Desse modo, é indiscutível a importância da Atenção Primária para o alcance da saúde 
como um direito universal, pois representa um marco fundamental no contexto mundial 
e no Brasil. Em paralelo a isso, é mundialmente reconhecido que uma Atenção Primária 
forte e resolutiva oferece mais efetividade e equidade para o Sistema de Saúde, além 
de ser responsável por uma diminuição de custos. Ademais, a Atenção Primária é 
essencial para que a Rede de Atenção a Saúde (RAS) consiga atender suas demandas 
e que haja um fluxo contínuo e interligado entre referências e contrarreferências. A 
concepção de Atenção Primária deriva da I Conferência Internacional sobre os Cuidados 
Primários em Saúde (1978), realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão, conhecida por 
“Declaração de Alma-Ata” a qual trazia a Atenção Primária para a centralidade do 
cuidado, estabelecendo a meta de saúde para todos/as até o ano de 2000. No contexto 
brasileiro, a Atenção Primária é associada à Atenção Básica, sendo consideradas como 
equivalentes. Desse modo, a Atenção Básica no Brasil é regulamentada pela Política 
Nacional de Atenção Básica de 2006, passa por uma atualização em 2012 e foi revisada 
em 2017, e a consolidação da política ocorreu de forma mais efetiva e organizada 
através do Programa de Saúde da Família (PSF). Logo após, passou a ser Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) implantando com isso as Unidades de Saúde da Família 
(USF). A pesquisa iniciada em 2014 sob a coordenação da professora Drª Edla 
Hoffmann, objetiva avaliar a organização e efetividade da Atenção Primária à Saúde 
(APS) em Natal, no intuito de contribuir com a melhoria da qualidade das ações e 
serviços de saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. E para a realização de 
suas atividades, conta atualmente com a participação de 05 integrantes, dentre elas 02 
graduandas com planos de trabalhos remunerados, 02 graduandas com planos de 
trabalho voluntários e 01 profissional externa. O universo da pesquisa foi composto por 
05 distritos sanitários e 56 unidades de saúde e a amostra utilizada contemplou 05 
distritos sanitários e 29 unidades de saúde distribuídas entre os distritos sanitários, 
contemplando as USF de Norte I com 05; Norte II com 06; Oeste com 07; Leste 05; e 
Sul com 06. Ainda foram contempladas 03 equipes de Consultório na Rua e as 03 
equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). O trabalho estruturou-se em 
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quatro partes: a primeira corresponde a esta introdução; em seguida a exposição do 
método utilizado; a terceira parte abordará os resultados obtidos e a discussão destes; 
e por fim serão apresentadas as considerações finais da análise realizada pela 
pesquisa, bem como as referências que deram base a produção deste artigo. 
 
Metodologia 

 
De acordo com o estabelecido no plano de trabalho, no tangente a metodologia utilizada 
durante a pesquisa, esta se desenvolveu orientada pelo método dialético-crítico, por 
meio de um estudo de enfoque misto, explanatório e exploratório sequencial, contando 
com dados e análises quali-quantitativos, através de aproximações sucessivas com a 
temática. A coleta de dados ocorreu de forma sequencial, onde foram tratados, 
analisados e comparados os dados obtidos através das entrevistas realizadas e da 
pesquisa documental, que envolvendo tanto dados primários, quanto secundários, que 
foram a técnica de Análise de Conteúdo. Em relação ao universo da pesquisa, este 
abrangeu todas as Unidades de Saúde do município de Natal de Atenção Primária à 
Saúde, totalizando 56 unidades de saúde de saúde, distribuídas nos cinco distritos 
sanitários, além das 03 equipes dos NASFs distribuídos nas unidades denominadas 
África (Norte I), Santarém (Norte II) e Nazaré (Oeste). Optou-se pela realização de 
entrevistas semiestruturadas com 05 gestores responsáveis pelos dos distritos 
sanitários, além de 29 diretores das unidades de saúde correspondentes à amostra da 
pesquisa. No que se refere a coleta documental, esta realizou-se através dos Planos 
Municipais de Saúde, os Relatórios de Gestão, as Programações Pactuadas Anuais, e 
os Relatórios do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e a Qualidade da Atenção 
Básica – PMAQ-AB das Unidades de Saúde. O estudo realizado buscou cumprir com 
seu objetivo geral ao evidenciar como ocorre a organização da Atenção Primária à 
Saúde, a partir das particularidades apresentadas pelas equipes, ações e serviços 
oferecidos, dificuldades e potencialidades para garantia do direito à saúde, entre outros 
elementos apontados durante as entrevistas. A intenção do estudo perpassou a 
valorização da voz dos sujeitos, o processo e os resultados, em direção da clareza de 
finalidade que é contribuir para ampliar o acesso às ações e serviços de saúde, na 
perspectiva da integralidade e superação de desigualdades. Ao longo da pesquisa 
incorporou-se o debate dos reflexos das contrarreformas do Estado e os rebatimentos 
do ajuste fiscal decorrente da crise do capital e das políticas de austeridades 
implementadas para que fosse possível analisar os dados coletados à luz da teoria. 
Tinha-se estabelecido também a realização de grupos focais com trabalhadores de 
saúde das unidades integrantes da amostra, entretanto, por diversos fatores não foi 
possível a realização destes, principalmente pelas mudanças nas composições das 
equipes a partir da entrada de novos profissionais nos serviços após o chamamento dos 
aprovados no último concurso municipal realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
dentre outros fatores. O início das atividades da bolsista junto ao seu plano de trabalho 
ocorreu em outubro de 2018, sendo de sua responsabilidade a categorização de análise 
dos dados do distrito sanitário norte I, e a sistematização e atualização dos dados 
referentes à composição das equipes do distrito. Durante o período do projeto ainda 
foram realizados grupos de estudos e reuniões internas com as integrantes da pesquisa 
para a leitura e discussão de textos sobre a temática estudada, para a construção dos 
artigos e facilitar o processo de análise. No âmbito da pesquisa documental, foram 
revisados documentos analisados anteriormente e os dados atualizados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). É necessário destacar que a presente 
pesquisa ocorreu em diversas etapas, sendo esta etapa a última, contando com os 
encaminhamentos finais, mas buscando dar conta dos elementos apontados no plano 
de trabalho da discente. Dessa forma, foi necessário revisitar os artigos e análises 
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produzidos anteriormente, retomando dados que pudessem ser comparados com os 
dados condizentes com a realidade atual, para que fosse elaborado o relatório final. Ao 
realizar o comparativo de dados, procurou-se analisá-los sob a ótica das alterações 
propostas pela nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/20017) e a Emenda 
Constitucional nº 95/2016, detendo-se naqueles que se referem ao Distrito Sanitário 
Norte I. Durante o semestre foram produzidos dois artigos que tinham por objetivos 
divulgar os dados mais recentes e a troca de saberes. O primeiro artigo intitulado “Crise 
Estrutural do Capital e suas implicações na Atenção Primária”, onde partimos tanto dos 
acúmulos teóricos sobre o assunto através das leituras e discussões realizadas sobre a 
temática durante os encontros e reuniões, sendo publicado e apresentado durante a 
realização do 14º Encontro Nacional de Política Social. O Segundo artigo intitulado 
“Crise Estrutural do Capital e suas Implicações na Atenção Primária: Um recorte das 
Unidades de Saúde do Distrito Norte I e Norte II em Natal – RN” também seguiu a 
mesma linha de pensamento, entretanto houve um enfoque maior nas questões 
pertinentes às particularidades dos distritos de saúde citados, sendo este publicado e 
apresentado no evento do Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Aplicadas. 
Também houve a colaboração para elaboração de um relatório final da pesquisa, 
contendo os dados e resultados detalhados de todo o período de realização do projeto. 
Dentre as atividades desenvolvidas para a execução do plano de trabalho e das 
atividades necessárias do projeto, houve a participação no processo de levantamento 
bibliográfico acerca da temática estudada, a sistematização e análise dos dados 
coletados inerentes ao distrito Norte I. É necessário destacar ainda que durante o 
período de inserção no projeto de pesquisa, também houve por parte da discente a 
participação nas reuniões e grupos de estudos no Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Questão Social, Política Social e Serviço Social, de modo a dialogar com outros 
pesquisadores sobre a temática e os assuntos transversais, contribuindo para o 
processo de apreensão e sistematização das informações. 
 

Resultados e Discussões 

 
De maneira a situar a discussão no âmbito dos resultados e particularidades 
apresentadas pela Atenção Primária em Natal, e por consequência suas ações e 
serviços, serão expostos e analisados um compilado de dados quanti-qualitativos que 
tornam possível traçar uma caracterização do Distrito Sanitário Norte I e as composições 
de suas equipes. Atualmente, o Distrito Sanitário Norte I dispõe de 11 Unidades de 
Saúde da Família (USF) para atender a sua população usuária, são elas USF África, 
USF Cidade Praia, USF Gramoré, USF José Sarney, USF Nordelândia, USF Nova 
Natal, USF Pajuçara, USF Parque das Dunas, USF Pompéia, USF Redinha e USF Vista 
Verde. Ao longo dos últimos anos ocorreu uma transição nos modelos das Unidades de 
Saúde e, por consequência, das equipes, onde elas deixam de funcionar como 
Unidades Básicas e Unidades Básicas Ampliadas e aderem à Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), passam a serem Unidades de Saúde da Família (USF). Essa estratégia 
foi adotada de modo a contemplar as Equipes de Saúde da Família, de acordo com o 
que é preconizado pelo Ministério da Saúde, como o exposto no Art. 7º da PNAB 2017 
que deve-se “apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família - ESF como 
estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica”. 
Essa mudança pretende incentivar uma maior proximidade entre as Unidades de Saúde 
presentes no território e a comunidade local ao centralizar o cuidado nos usuários e 
suas famílias, ao passo que incentiva uma maior vinculação destes com os profissionais 
e equipes. Além disso, essa estratégia resulta em uma adesão mais significativa da 
população atendida a partir de ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção 
de agravos, garantindo um acompanhamento integral e com ênfase na resolutividade 
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das demandas. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) consultados em Novembro de 2018, estão distribuídas entre essas 
unidades 25 equipes de saúde, sendo elas Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes 
de Saúde da Família com Saúde Bucal (ESF c/ SB), Equipes de Saúde da Família 
Transitórias (ESFT) e Equipes de Saúde da Família Transitórias com Saúde Bucal 
(ESFT c/ SB). De acordo com a mesma fonte, as unidades de saúde do distrito norte I 
contam com 363 servidores, entre eles estão agentes comunitários de saúde (ACS), 
médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, dentistas e auxiliares de 
saúde bucal. Destaca-se que as equipes definidas como transitórias, são equipes em 
que o profissional médico vinculado apresenta uma carga horária reduzida (20 horas 
semanais) e diferente dos demais profissionais. Essa redução é estabelecida por meio 
da Portaria Nº 703, de 21 de Outubro de 2011, onde estabelece que “nos municípios 
com população acima de 100 mil habitantes, até 10% (dez por cento) das ESF poderão 
ser implantados na modalidade Equipe Transitória” (BRASIL, 2011). Essa modalidade 
de equipe também aparece na PNAB (2012), onde estabelece que equipes com a 
presença do profissional médico em horário parcial só receberá o equivalente de 60% 
do incentivo financeiro mensal e, por mais que não estabelece um prazo máximo para 
o funcionamento da equipe nesta modalidade, recomenda que tão logo seja possível, 
haja a transição para um formato de funcionamento que atenda às 40 horas 
estabelecidas. Em relação à PNAB (2017), não há nenhuma referência a essa 
modalidade, mas estabelece que a ESF deve funcionar com uma carga horária 
obrigatoriedade de 40 horas semanais para todos os profissionais. Durante o ano de 
2018 estavam ativadas 17 equipes entre as 11 unidades que compõem o distrito, porém, 
foram desativadas 07 equipes. Em relação a amostra da pesquisa a partir dos dados 
coletados através das entrevistas, no ano de 2016, as 05 unidades da selecionadas 
contavam com 16 equipes e passaram para 14 no ano de 2018. Esses dados 
demonstram que por mais que se tenha tentado avançar na ampliação da cobertura 
através da expansão da ESF, a estratégia ainda é insuficiente para demanda. Dado o 
crescimento populacional e uma maior expectativa de vida, e que se agrava com a 
desativação das equipes inconsistidas, visto que contribui para limitar o acesso, 
aumentar a demanda assistencial, precarizar as condições de trabalho e fortalecer a 
prática curativista em detrimento da promoção e prevenção da saúde, contrariando os 
princípios da APS. Ademais, o investimento no quantitativo de equipes nos torna-se 
irrelevantes se não for acompanhado da ampliação dos números de Unidades de 
Saúde. As unidades de saúde pesquisadas do distrito Norte I corresponde a 05 USF, 
estando distribuídas entre os bairros de Redinha (USF África e USF Redinha) e Lagoa 
Azul (USF Gramoré) e Pajuçara (USF Pajuçara e USF Vista Verde). O detalhamento do 
CNES sobre as equipes de saúde e os profissionais que as compõem mostram que 
essas unidades apresentam um total de 178 profissionais, sendo estes 84 ACS, 19 
médicos, 18 enfermeiros, 36 técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, 11 dentistas e 10 
auxiliares de saúde bucal. Comparando os dados atuais do CNES com os obtidos 
através do formulário das entrevistas realizadas nas unidades da amostra no ano de 
2014/2015, no que se refere ao quantitativo de equipes do Distrito Norte I como um todo, 
passou de 33 equipes para 25 no ano de 2018, acarretando na perda de quase 25% 
das unidades. Essas reduções que implicam diretamente no atendimento prestado aos 
usuários dessas unidades que muitas vezes precisam ser remanejados entre as equipe 
ativas e minimamente consistidas, sobrecarregam os trabalhadores das equipes que 
passam a incorporar parte daquela demanda as suas próprias e quando isto não é 
possível corrobora com o aumento dos vazios assistenciais. O distrito Norte I conta 
também com um Núcleo de Apoio à Saúde da Família e atenção básica (NASF-AB), 
localizado na USF África, no bairro da Redinha. O NASF-AB funciona com uma equipe 
mínima de 02 fisioterapeutas gerais, 01 psicólogo clínico, 01 farmacêutico, 01 educador 
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físico na saúde e 01 assistente social, prestando suporte as USF de África, Cidade Praia 
e Redinha. Adentrando de forma breve nos aspectos abordados nas entrevistas com 
os/as diretores/as das unidades da amostra e com a diretora do distrito, serão 
explanadas algumas categorias e questões importantes para a construção de um 
cenário da atenção básica no distrito sanitário Norte I. Pensando as dificuldades de 
gestão das unidades, muitos itens foram elencados, dentre eles estão a estrutura física, 
muitas vezes precárias e que não atendem às necessidades dos serviços, o que impacta 
nas condições de trabalho dos servidores, estando cada vez mais precarizadas. A falta 
de recursos materiais e medicamentos, principalmente, pela demora gerada pelos 
processos burocráticos da Secretaria, a falta de internet, entre outros. Tudo isso acaba 
por influenciar e até mesmo dificultar o atendimento que será prestado a comunidade. 
Quanto a qualidade dos serviços ofertados, a questão incidiu sobre a avaliação que 
os/as gestores/as faziam sobre as equipes. As respostas apresentadas foram diversas, 
apontando aspectos quantitativos e qualitativos. Entre as respostas, os/as gestores/as 
colocaram que as equipes estariam em uma quantidade insuficientes, mas com 
profissionais capacitados para atender a demanda, na medida do possível. Uma 
questão apontada por um dos diretores foi o trabalho em equipe e as ações mais 
pontuais que são feitas em alusão a determinadas datas. Além de destacar a 
importância do acolhimento para a unidade. Porém, destaca a dificuldade de conseguir 
consultas para especialistas (referência) devido a dificuldades no sistema de marcação 
(regulação). Os entrevistados também apontaram problemas como a falta de estrutura 
física da unidade e de desfalques nas equipes como um empecilho para a qualidade do 
serviço. E no que se refere à população usuária dessas unidades, o quantitativo exposto 
por eles em relação à população adstrita vai de 5.000 a 16.800 pessoas, valores bem 
superiores ao sinalizado na PNAB (2017) que estabelece uma “população adscrita por 
equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, 
localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção 
Básica”, confirmando, assim, a sobrecarga das equipes decorrentes dos vazios 
assistenciais. Logo, ao analisar tais questões, constata-se que uma parte significativa 
da população não tinha acesso ao atendimento na época das entrevistas e esse 
problema deve ter se agravado, visto que a área cresceu, mas não houve o 
acompanhamento desse crescimento por parte da quantidade de unidades e equipes 
de saúde. Algumas unidades tiveram diminuição de equipes, inclusive, o que acarreta a 
sobrecarga das equipes e profissionais e por consequência provoca problemas na 
execução dos serviços e ações prestadas. É necessário também destacar as 
potencialidades que as unidades apresentam a partir da ótica dos/as gestores/as, entre 
elas estão o acolhimento, pois por mais que não se tenha disponível o serviço que o 
usuário procura, ele deve sair com uma orientação. Os grupos de hipertensos e 
diabéticos foram apontados em mais de uma unidade, as parcerias com a comunidade 
e as entidades locais para a realização de eventos. Essas ações mostram que mesmo 
com as dificuldades, são traçadas estratégias de fortalecimento do SUS e de estimular 
a participação dos/as trabalhadores/as e usuários/as. Em relação ao Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), das 05 Unidades 
da amostra, somente 04 participaram da avaliação do PMAQ, sendo elas USF África, 
UFS Redinha, USF Vista Verde e USF Gramoré, contabilizando um total de 10 equipes 
avaliadas. Os aspectos avaliados nas 04 unidades tocam na questão do acesso e 
acolhimento dos usuários, na coordenação do cuidado pelas equipes, nos processos de 
trabalho da unidade e na resolutividade das demandas. Ao analisar os serviços e ações 
do Distrito Norte I no que se refere as avaliações e recomendações do PMAQ, pode-se 
perceber que há a necessidade de capacitação e aperfeiçoamento das equipes de 
saúde, para que elas possam atender de maneira mais qualificada às demandas que 
chegam cotidianamente nas unidades. Somado a isso, existem as fragilidades dos 
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territórios, principalmente no tocante a cobertura realizadas pelas unidades que é 
inferior ao quantitativo populacional; a estrutura física das unidades que não se 
adequam aos serviços prestados; e o déficit de profissionais em algumas equipes, o que 
acarreta uma sobrecarga nas outras equipes da unidade. Porém, essas unidades 
apresentam potencialidades também, conseguindo oferecer serviços de qualidade para 
população, ampliando o acesso destes a um direito constitucional que é a saúde pública 
de forma integral, equânime e universal, com participação popular em sua gestão. Em 
relação à composição das equipes das unidades, a partir do ponto de vista dos 
diretores/as elas são tidas como “praticamente completas”, mas apresentam desfalques 
que estão sendo sanados a partir de processos seletivos, o que revela a necessidade 
da realização de concursos públicos que garantam a quantidade necessária de 
profissionais para atender toda a população. Diante disso, no último ano (2018), a 
Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal) realizou um concurso público e o 
posterior chamamento dos/as profissionais classificados/as, destinando as vagas e 
alocando os/as profissionais na rede básica de forma a compor as equipes que se 
encontravam incompletas e garantindo que os repasses federais para a Atenção Básica 
não sejam suspensos, pois de acordo com a PNAB (2017), as equipes que se 
encontrarem desconsistidas (ausência de qualquer um dos profissionais que compõem 
as equipes) por um período superior a 60 dias, haverá a suspensão do repasse dos 
recursos para a unidade. Entretanto, a realização deste concurso se situa na contramão 
dos cortes estabelecidos para o orçamento da saúde. Os repasses para a saúde 
diminuem ano a ano, mas o congelamento dos gastos que iremos vivenciar pelos 
próximos anos é fruto da EC nº 95/16 que atinge não só a saúde, mas como as políticas 
sociais em geral. Justaposto a este processo de precarização, e fator determinante para 
sua implementação, na área da saúde há uma expansão dos rebatimentos decorrentes 
da contrarreforma do Estado, uma vez temos no ano de 2018 o segundo ano de vigência 
da EC nº 95/2016 e o primeiro em que o orçamento destinado à seguridade social foi o 
mesmo do ano anterior corrigido apenas pela inflação, o que vem a causar em uma 
estagnação das verbas destinadas à saúde e repercute de forma direta nos serviços e 
ações destinados à população. Na atenção básica, essa emenda legitima-se 
institucionalmente através da PNAB (2017) quando está ao propor a recomposição das 
equipes possibilita que novos tipos e arranjos sejam implantados, como é o caso da 
criação de equipes compostas só por enfermeiros/as e ACS. Outra alteração prevista 
na nova PNAB é a diminuição dos ACS no quantitativo mínimo das equipes, reduzindo 
de 04 ou 06 para apenas 01, muito embora estabeleça a ESF como prioritária na 
consolidação da política de saúde que sobrecarregando determinados profissionais. É 
necessário pontuar que tais medidas de sucateamento e focalização da política de 
saúde não se trata de apenas escolhas governamentais, mas sim demandas dos órgãos 
internacionais de implementação das políticas de austeridade fiscal dada a crise 
estrutural que o capital vem enfrentando nos últimos anos. Diante disso, as 
contrarreformas na saúde tornam-se constantes e recaem diretamente sob 
trabalhadores/as e usuários/as, principalmente aqueles que dependem unicamente do 
SUS. Por fim, a partir dos dados apresentados, constata-se que as medidas de ajustes 
e desmontes na Política de Atenção Básica, a partir de dados obtidos in loco e 
disponíveis no CNES, estão rebatendo nas portas de entradas prioritárias do SUS e 
acabam por enfraquecê-las, ao passo que limita o acesso pelos usuários do sistema e 
amplia os vazios assistenciais na oferta de ações e serviços de saúde, quer seja pelo 
escasso quantitativo de Unidades de Saúde, quanto de recursos humanos nas equipes 
de saúde, o que resulta em uma atuação limitada e focalizada em determinadas 
populações e ações estratégicas. 
 
Conclusão 
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Por se tratar da porta de entrada prioritária dos usuários aos serviços de saúde, é 
imprescindível que a Atenção Primária esteja bem estruturada, contando com equipes 
suficientes para o atendimento da população abrangente. Entretanto, o acirramento da 
crise estrutural do capital e os seus impactos nas políticas públicas sociais, rebatem 
cotidianamente, e de forma incessante, na Atenção Básica nos últimos anos. Ao longo 
da pesquisa tornou-se possível entender a organização da Atenção Primária no território 
a partir das especificidades apresentadas, considerando diversos aspectos essenciais, 
como os serviços disponíveis, o contingente populacional e a extensão geográfica, 
elementos que incidem diretamente nas ações e serviços ofertados para a população. 
Além disso, através dos resultados obtidos, conseguiu-se visualizar as alterações na 
estruturação dos serviços de saúde de Atenção Básica no Distrito Sanitário, 
principalmente em relação às composições das equipes, onde tais mudanças são 
resultantes das novas diretrizes estabelecidas na PNAB (2017) que embora traga a 
saúde da família como estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção 
básica, reduz incentivos financeiros para os municípios e flexibiliza o modelo de cuidado 
em saúde. Imbricado as novas orientações propostas pela PNAB, os cortes e 
congelamentos de gastos na política de saúde rebatem de forma imediata nos recursos 
destinados à Atenção Básica, acarretando no sucateamento e desmonte das ações e 
serviços oferecidos, gerando mais vazios assistenciais e iniquidades em saúde, 
afetando em primeira instância aqueles/as que dependem exclusivamente do Sistema 
Único de Saúde. Somado a isso, existem as fragilidades dos territórios, principalmente 
no tocante a cobertura das unidades que é inferior ao quantitativo populacional; a 
estrutura física que não se adequam aos serviços prestados; e o déficit de profissionais, 
o que acarreta uma sobrecarga nas outras equipes da unidade. Porém, essas unidades 
apresentam potencialidades também, conseguindo oferecer serviços de qualidade para 
população, ampliando o acesso destes a um direito constitucional que é a saúde pública 
de forma integral, equânime e universal. Por fim, a pesquisa é um recurso indispensável 
no processo de trabalho dos assistentes sociais, tornando-se essencial durante o 
processo formativo dos/as discentes a inserção em grupos de pesquisa que discutam e 
estudem os mais diversos aspectos que perpassam o cotidiano da atuação, como por 
exemplo, o caráter político que perpassam desde a escolha do método até as análises 
realizadas pelo pesquisador acerca do objeto. Além disso, é possível durante a 
participação em projetos de pesquisa o fomento a pensamentos e análises cada vez 
mais críticas e condizentes com a realidade estudada, que para além de uma visão 
analítica, desencadeia a percepção científica através da produção e do debate teórico 
que é realizado constantemente por aqueles/as envolvidos. 
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TÍTULO: Síntese das melhores práticas atuais de uso das ferramentas de tecnologias 

de turismo inteligente nos destinos turísticos 

Resumo 

 

Os avanços tecnológicos vividos em nossa sociedade tem assumido cada vez mais um 
papel de destaque junto ao desenvolvimento do turismo na perspectiva dos usuários, 
assim como da gestão pública e privada de empreendimentos e atrativos turísticos. O 
estudo revela uma síntese das melhores práticas atuais de uso das ferramentas de 
tecnologias de turismo inteligente nos destinos turísticos. Para isso a metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, onde foi possível perceber a relação entre a 
apropriação inicial dos conceitos básicos de Cidades Inteligentes e Destinos Turísticos 
Inteligentes, havendo em seguida a caracterização detalhada das ferramentas 
encontradas em ampla utilização no contexto do turismo como Realidade Virtual e 
Realidade Aumentada, dispositivos de aplicações móveis baseados em serviços de 
geolocalização, smartphones, Redes Sociais, áudio guias e serviços como o Big Data. 
Concluiu-se que as ferramentas observadas possuem um continuo potencial de 
aprimoramento e influencia no turismo, que tem se aumentado o número de pesquisas 
acerca das ferramentas do turismo inteligente e ainda que os dispositivos móveis 
possuem a característica de propiciar a autonomia na busca de informação dos 

usuários. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Turismo inteligente. Destino Turístico Inteligente. 

TITLE: Synthesis of current best practices for the use of intelligent tourism technology 

tools in tourist destinations 

Abstract 

 

Technological advances experienced in our society have increasingly assumed a 
prominent role in the development of tourism from the users' perspective, as well as in 
the public and private management of tourism enterprises and attractions. The study 
reveals a synthesis of current best practices for using smart tourism technology tools in 
tourist destinations. For this, the methodology used was the bibliographic research, 
where it was possible to understand the relationship between the initial appropriation of 
the basic concepts of Smart Cities and Smart Tourist Destinations, followed by the 
detailed characterization of the tools found in wide use in the context of tourism as Virtual 
Reality. and Augmented Reality, mobile application devices based on geolocation 
services, smartphones, Social Networks, audio guides and services like Big Data. It was 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 265 

 

concluded that the observed tools have a continuous potential of improvement and 
influence in tourism, that the number of researches about the tools of the intelligent 
tourism has been increasing and although the mobile devices have the characteristic of 
providing the autonomy in the search of information of the users. 

 
 
Keywords: Technology. Smart tourism. Smart Tourist Destination. 

Introdução 

A possibilidade aberta pela ampla utilização da Internet em nossa sociedade é uma das 
maiores responsáveis pelo do uso dos mais diversos tipos de dispositivos provenientes 
de inovações tecnológicas como computadores, tablets e smartphones para citar alguns 
exemplos. E de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no 
Brasil essa utilização tem crescido. O número de domicílios que faziam uso da Internet 
em 2016 foi contabilizado em 69,3%, já tendo aumentado para 74,9% no ano de 2017. 
Essa é uma parcela da população que soma um total de 126,3 milhões de pessoas, isto 
significa que três em cada quatro domicílios no país possuem acesso à rede de Internet, 
e neles 98,7% o fazem através do aparelho celular. (Agência IBGE Notícias, 2018). 

Atualmente as tecnologias tem se combinado as necessidades dos indivíduos e das 
cidades criando novas relações, influências e ainda, solucionando problemas. Diante 
desta realidade, podemos observar significativos impactos também no turismo. E é 
nesse contexto que se apresenta o conceito de Smart City: um ambiente onde a 
tecnologia é incorporada dentro da cidade. (BUHALIS, AMARANGGAN, 2014. p. 554). 

O complexo comportamento espaço-temporal dos turistas em ambientes desconhecidos 
exige grandes quantidades de informação. (YOVCHEVA, BUHALIS, GATZIDIS, 2012. 
p. 63). É nesse contexto que podemos relacionar as Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TIC, aos Destinos Turísticos Inteligentes – DTI. Gretzel et. al. (2015) 
nos explica que as TIC’s são os elementos essenciais para que haja ligação entre as 
informações dadas tanto aos consumidores do turismo como aos prestadores de 
serviços, visto que essa é a maneira que será possível oferecer apoio à decisão de 
ambos, maior mobilidade e ainda experiências turísticas satisfatórias. 

As tecnologias inteligentes receberam grande interesse no domínio dos DTI’s 
(NEUHOFER, BUHALIS, LADKIN, 2015). Por exemplo, as tecnologias inteligentes 
podem auxiliar estruturas de estratégia e operação nas atividades turísticas, bem como 
criar experiências personalizadas para os turistas que visitam um destino inteligente 
(CACHO et al., 2016, GRETZEL et al., 2015). Espera-se que o turismo ofereça um 

ambiente para o pioneirismo de muitas tecnologias inteligentes (GRETZEL et al., 2015). 

O papel e as experiências dos turistas mediados pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação são decisivos em destinos inteligentes. (SERRA, RIBE, BAIDAL. 2018). 
Exemplos de tecnologias inteligentes que melhoram as experiências de turismo são: 
Realidade Virtual – RV, Realidade Aumentada – RA, Big Data, Aplicativos móveis, 
serviços baseados em localização e Redes Sociais (WANG, PARK, FESENMAIER, 
2012). 
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Assim as plataformas tecnológicas existentes nos destinos, e também os dispositivos 
móveis portados pelos próprios turistas servirão como importantes instrumentos no 
turismo inteligente, e são justamente sobre essas ferramentas, imprescindíveis como 
suportes na prática concreta do turismo inteligente, que nos deteremos nessa pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivo fornecer uma síntese das melhores práticas atuais de 
uso das ferramentas de tecnologias de turismo inteligente nos destinos turísticos. Para 
entender o processo de utilização das ferramentas tecnológicas no turismo, iremos nos 
pautar em uma pesquisa bibliográfica realizada em artigos científicos a fim de traçar 
uma compreensão necessária ao entendimento das suas principais aplicações e 
impactos no turismo. A estrutura da pesquisa será a de introdução à temática, 
apresentação da metodologia da pesquisa, e em sequência a análise acerca do uso das 
ferramentas de tecnologias de turismo inteligente no suporte aos destinos turísticos que 
mais se destacam pelo mundo todo como; tecnologias de Realidade Virtual, Realidade 
Aumentada, os dispositivos e as Aplicações móveis, juntamente a serviços baseados 
em localização, Big Data e Redes Sociais por fim as considerações finais da pesquisa. 

 

Metodologia 

 

De acordo com Dencker (2007, p. 63) a base de toda pesquisa é a observação dos 
fatos. E para que essa observação se torne suporte para criação de conhecimento 
científico, é necessário que ela tenha o suporte do planejamento e da utilização de 
metodologias adequadas em todo processo de investigação. 

Dessa maneira, a organização desse trabalho parte da proposta de uma pesquisa 
exploratória bibliográfica sobre o uso das ferramentas de tecnologias de turismo 
inteligente nos destinos turísticos, permeada por uma abordagem qualitativa dos dados 
encontrados, visto que é importante realizar uma compreensão acerca dos significados 
(DENCKER, 2007) das ferramentas para os usuários que as utilizam. Segundo Gil 
(2008) as pesquisas exploratórias tem como ponto de interesse o levantamento de 
temas pouco discutidos por meio de pesquisas científicas, que unida ao modelo de 
investigação bibliográfico torna possível à compilação de informações para produção de 

conhecimento crítico. 

Para pesquisa bibliográfica a coleta de dados teve como base publicações de artigos 
em periódicos nacionais e internacionais, baixados a partir do Portal de Periódicos da 
CAPES –Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com o intuito 
de reunir os trabalhos mais relevantes da área, especialmente em âmbito internacional; 
a Scientific Eletronic Library Online – Scielo, plataforma que reúne periódicos científicos 
de países em desenvolvimento, onde se destaca o Brasil e outros países da América 
Latina; o Google Acadêmico, responsável por reunir o conteúdo de milhares de 
periódicos nacionais e internacionais; e dos sites dos periódicos de turismo existentes 
no Brasil. Finalmente, esses dados serão analisados através de análise de conteúdo 
(YIN, 2009) para desenvolver uma síntese sobre quais são as melhores práticas atuais 
sobre o uso das ferramentas de tecnologias de turismo inteligente nos destinos 

turísticos. 

 
Resultados e Discussões 
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- Principais ferramentas de tecnologias de turismo inteligente nos destinos 
turísticos: a Realidade Virtual e Realidade Aumentada 

Combinada ao contexto turístico a tecnologia da Realidade Virtual – RV dá ao usuário 
a possibilidade de acessar ilimitadamente conteúdos de seu interesse. Tussyadiaha, 
Wang e Jia (2017) nos mostram que a RV atua na forma pela qual as pessoas por meios 
de dispositivos móveis podem conhecer patrimônios, produtos e visitar destinos reais 
sem dificuldades devido às informações disponíveis em formato de RV, destacando que 
associada à qualidade de imagens cada vez mais integrada a compreensão real do que 
se é mostrado, realça a veracidade propiciada pela imersão virtual, sendo essa uma das 
suas características positivas. A RV se caracteriza pela utilização de um ambiente 3D 
desenvolvido por computador tendo como base os cinco sentidos para direcionar suas 

ações (GUTTENTAG, 2010). 

A RV prova sua capacidade de ampliação do marketing turístico por ser uma ferramenta 
que transporta o indivíduo até seu produto seja ele um serviço ou destino, “Usando 
dispositivos RV, um usuário pode experimentar o ambiente virtual como se ele ou ela 

fizesse parte dele.” (TUSSYADIAH, WANG, JUNG, DIECK, 2018 p. 141). 

Dispositivos conhecidos como “Headsets” utilizados para criação da imersão são 
fundamentais para atividades que envolvem a RV, sendo eles divididos em dois tipos, o 
primeiro é composto pelos Samsung Gear VR, Google Cardboard, Google Daydream 
VR, que tem em comum o fato de serem adaptáveis ao uso de smartphones para a 
realização da experiência na RV. O segundo tipo seria o que incluem o HTC Vive, 
OculusRift e OSVR, que fazem uso de fones, sensores e são ligados a um computador 
pessoal –PC, para processar as informações necessárias para que haja a relação entre 
usuário e tecnologia. Esses dispositivos servem de exemplo para uma série de 
dispositivos criados com objetivo de criar à efetivação da imersão na RV 
(TUSSYADIAHA, WANG, JUNG, DIECK, 2018). 

Oliveira e Corrêa (2017) indicam que existem três pontos fundamentais para 
compreensão da ação da RV: a interação, imersão e imaginação, sendo elas os 
princípios que norteiam o funcionamento da experiência através da RV, e que no turismo 
implica na possibilidade de experimentar aspectos do destino através da tecnologia. Em 
relação ao conceito de imersão, Guttentag (2010) destaca a função de isolamento do 
mundo real e o seu dialogo com a subjetividade e capacidades intelectuais do usuário 
que utiliza a ferramenta. Assim a memória individual é o suporte da aplicabilidade da 
RV, atuando no referencial que será acionado enquanto durar a experiência virtual. Isso 
pode ser demonstrado em uma utilização no turismo no portal do GCH Hotel Group, que 
permite ao usuário que utilize headsets de RV a visualização em 360 graus de suas 
instalações (TUSSYADIAH, WANG, JIA, 2017). 

Outra expressão que se encontra estreitamente ligada à concepção do que vemos a 
cerca da Realidade Virtual é a discussão da Realidade Aumentada – RA, em virtude de 
essas tecnologias possuírem em suas aplicações, práticas equivalentes. A principal 
característica da RA é a sua capacidade de inserir entre a interface do usuário e o 
ambiente real, objetos virtuais que podem tanto ser visualizados como manipulados 
(OLIVEIRA, CORREA, 2017). De acordo com Jung, Chung e Leue (2015) no turismo a 
capacidade da RA em sobrepor imagens fazem que os destinos turísticos apresentem 
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aos turistas edifícios ou eventos de modo transformador, e afirmam ainda que a “RA 
pode se tornar o principal motivo para visitar parques temáticos e experimentar novas e 
inovadoras tecnologias.” (JUNG, CHUNG E LEUE, 2015. p. 76). Os autores ilustram sua 
consideração trazendo o caso dos parques da Disney, que tem desenvolvido atrações 
de RA, como forma de oferecer experiências pautadas pela tecnologia aos seus 
visitantes. Servem como exemplos de dispositivos de Realidade Aumentada os 
dispositivos: DroidAR, DWARF, Layar, IN2AR, FLARManager, PanicAR, SudaRA, 
FLARToolKit. 

Entretanto existe um requisito básico em relação ao uso das aplicações típicas das 
ferramentas de Realidade Virtual: a disposição pessoal em interagir com as inovações 
tecnológicas. A inibição dos usuários diante das aplicações da RA demonstra a 
importância da familiarização com esses sistemas para seu aproveitamento. Outra face 
da RA e a utilização de marcadores baseados em dados de geolocalização ou os 
chamados ARtags, que são explorados por dispositivos móveis ou computadores 
(KOUNAVIS, KASIMATI, ZAMANI. 2012). 

A dinamicidade proposta pela utilização de novas camadas a realidade que nos é 
palpável promove no turismo a personalização dos serviços, que confere a qualidade 
de atender as especificidades individuais dos usuários seja qual for a sua localização, 
dada à facilidade de portar smartphones que possuem os programas apropriados às 
formas de troca de conteúdo sobre seu entorno (YOVCHEVA, BUHALIS, GATZIDIS. 

2012). 

 

- O universo dos dispositivos de aplicações móveis como ferramentas aplicadas 
ao turismo inteligente 

Tecnologias móveis e sem fio viabilizam o surgimento de novos aplicativos que servem 
como suporte das necessidades particulares ou de determinados grupos no contexto 
turístico. (KOUROUTHANASSIS et al. 2015). “Hoje, a grande maioria das pesquisas e 
reserva de informações de viagens são feitos na Internet.” (HUANG et al. 2017, p. 757). 
Atender as projeções dos indivíduos no momento do planejamento para viagem também 
é considerada parte importante do mercado turístico. Por isto informações precisas ou 
ainda, a possibilidade de acessá-las em meio a sua movimentação no destino, contribui 
decisivamente para experiência dos turistas (WANG, PARK, FESENMAIER, 2012). 

A apropriação de tecnologias por parte dos empreendimentos turísticos já é uma prática 
comum atualmente. “Muitos hotéis e empresas de viagens têm aplicativos móveis por 
meio dos quais oferecem assistência de serviço, informações adicionais e a 
possibilidade de fazer ou alterar o reserva.” (DORCIC, KOMSIC, MARKOVIC, 2018. 

p.8). 

Nesse processo de comunicação mediada por tecnologias na disseminação de 
informações turísticas, aplicativos de guias móveis de viagens, serviços de 
“infoentretenimento”, são baseados na localização dos usuários a partir do Geographic 
Information System – GIS (em português Sistema de Informações Geograficas – SIG) 
(KOUROUTHANASSIS et al. 2015). Dessa maneira, podemos ver expressa na literatura 
a menção de utilização de tecnologias móveis como: smartphones, guias de Realidade 
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Aumentada, Redes Sociais na popularização de fotografias e vídeos, e ainda áudio 
guias e oportunidade de acessar mapas em tempo real. 

Evidenciada pela praticidade e flexibilidade em atender diferentes exigências, o 
smartphone é a ferramenta que acomoda aplicativos que dão soluções e oferecem 
recomendações, como por exemplo, serviços de transportes, locais para alimentação, 
previsão do tempo além de espaço para compra de ingressos de parques, reserva de 
passagens e hospedagens. KOUROUTHANASSIS et al. (2015) apontam que os 
dispositivos de tecnologia móvel de guias de viagens nos colocam três aspectos 
importantes na compreensão da dinâmica dos aplicativos, sendo eles; Serviços de 
Navegação – Voltado à oferta de viagens ou informações sobre o Ponto de Interesse – 
POI; Serviços Sociais e de Comunicação – Importantes para o conhecimento prévio 
anterior a viagem e a organização dela, é parte perceptível do que entendemos como 
turismo online, ao compartilhar experiências em Redes sociais; Serviços Comerciais 
– A compra efetiva ou a reserva de bens de consumo provenientes do turismo 
desenvolvidas por dispositivos móveis. 

Aprender, conhecer e compartilhar são condições que influenciam o processo de 
apropriação de usuários dos dispositivos móveis na experiência turística, de modo que 
novas relações entre produção e consumo podem ser formuladas, o que no cenário 
turístico abre espaço para o conceito de cocriação (BOES, BUHALIS, INVERSINE, 
2016). Viajantes produzem e compartilham conteúdos de vídeo, áudio e fotografia o que 
os torna responsáveis pela repercussão de conteúdos e informações, assim como juízos 
de valor sobre serviços e destinos turísticos. O fator da cocriação junto a aplicações 
móveis pode ser visto através do impacto das selfies produzidas no decorrer de uma 
viagem. Dinhople e Gretzel (2016) nos mostram que o compartilhamento online de 
imagens, associadas às inovações dos equipamentos de fotografia e filmagem alçam 
os destinos de um modo diferenciado, pois são parte do poder exercido pelo olhar do 
turista. A selfie pode ser entendida como um objeto fotográfico, mas também como uma 
prática social associada a interações imediatas e compartilháveis em Redes sociais. 
Segundo Smith et al. (2015) o registro de imagens permanecerá junto ao visitante no 
decorrer do tempo e possivelmente virá a ser o melhor modo de marketing do destino 
por ela gerar comentários de expectadores e outros viajantes. 

Compõe ainda o cenário de aplicações móveis do turismo inteligente, os Aplicativos, 
também conhecidos como “Apps” desenvolvidos para smartphones e tablets. Os 
aplicativos podem ser criados por inciativas de entidades públicas, privadas, ou ainda 
pela união de ambas. Cacho et al. (2016) ilustra tal processo no desenvolvimento do 
aplicativo “Find Natal App”, realizado em parceria entre o poder público municipal da 
cidade de Natal - RN e a instituição de ensino Instituto Metrópole Digital, cuja interface 
com o usuário oferece informações acerca de atrações turísticas e como chegar até 
elas, enquanto por outro lado faz o registro dos dados de navegação que por meio do 
Global Positioning System – GPS (Sistema de Posicionamento Global), que pode de 

acordo com a localização do usuário sugerir o encontro de outros atrativos próximos. 

Outra ferramenta de mediação tecnológica que visualizamos na pesquisa, foram os 
guias de áudio. De acordo com Lee (2016) essa é principalmente uma ferramenta 
educativa, capaz de fornecer informações personalizadas. Os guias de áudio são 
formados por uma estrutura tecnológica importante por ser um meio de interpretação de 
museus e centros culturais. Guias de áudio em instituições de cultura não são elementos 
considerados novos, mas vem absorvendo as transformações tecnológicas, em especial 
no turismo inteligente, como é o caso apontado por Lee (2016) na criação do 
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Personalized Digital Assistant – PDA, associado ao Sistema de Informações 
Geográficas atua com comentários pré-gravados, habilitado para reconhecer 
dispositivos móveis e se ligar interativamente a tecnologia disponível, em locais de 
patrimônios culturais como palácios e museus holandeses. 

  

- Big Data como ferramenta na tomada decisões em instituições 

  

Entre as ferramentas utilizadas pelo turismo inteligente o Big Data é a que possui maior 
integração aos gestores das instituições públicas e privadas, do que entre os visitantes 
dos destinos turísticos. Isso acontece por o Big Data ser um grande banco de dados, 
alimentado pelos dados de navegação na Internet dos usuários, o que cria um rastro de 
preferencias e aspirações que podem ser valiosas para os setores de gestão do turismo. 
Li et al. (2018) cita Laney (2011) para apontar as características do Big Data, conhecidas 
como os 3V: Volume, Variedade e Velocidade, Li et al. (2018) menciona ainda Gantz e 
Reinsel (2011) por eles terem introduzido mais um item aos 3V, fazendo do conceito de 
Big Data um 4V, cujo elemento é Valor. 

O Big Data se conecta a diversificação da utilização da Internet das Coisas, permitindo 
que sensores ambientais percebam a movimentação dos usuários e a utilizem na 
disseminação de informações. Para os gestores do turismo, a análise dos dados 
armazenados pelo Big Data podem fornecer informações sobre que serviços são 
pertinentes para a demanda de visitantes, e a criação de dados que poderão ser 
analisados e compilados para apoiar futuras decisões referentes ao aperfeiçoamento, 
promoção e comercialização dos destinos (LI, HU, HUANG, DUAN, 2017). 

 

 

 
Conclusão 

 

As Cidades Inteligentes, os Destinos Turísticos Inteligentes e as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, resultantes do avanço tecnológico e da crescente 
qualificação do capital humano existentes nos grandes centros urbanos, tem juntos o 
potencial para criação da infraestrutura adequada para o desenvolvimento e utilização 
das ferramentas tecnológicas que podemos observar estarem sendo apropriadas e cada 
vez mais usadas no cenário turístico. Foi possível observar com essa pesquisa, a 
existência de um volume crescente de trabalhos acadêmicos referentes à análise da 
funcionalidade dada a as ferramentas inteligentes aplicadas ao turismo, nos mais 
diversos lugares do mundo. 

A Realidade Virtual, a Realidade Aumentada, os áudio guias, o universo de aplicações 
móveis, e dispositivos como os smartphones tem demonstrado ser parte importante da 
maneira pela qual visitantes tem tomado consciência dos destinos, dos serviços básicos 
de informação turísticas, assim como desempenhado o papel de colaboradores na 
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interpretação de atrativos culturais, sendo também o destaque em atrativos onde a 
tecnologia é o personagem principal, como é o caso de determinados parques 
temáticos. 

Existem dificuldades relacionadas a soluções técnicas, como o roteamento de 
qualidades avançadas (DORCIC, MARKOVIC, KOMSIC, 2018) que tem uma implicação 
direta em como a rede suporta e atende um fluxo elevado de turistas em estabelecido 
local. Outro fato relevante se refere ao aproveitamento real dos dados obtidos através 
do Big Data, para que a tomada de decisões nos empreendimentos públicos e privados, 
possam atingir as reais necessidades especificas de cada destino para o seu 
desenvolvimento turístico sem deixar de preservar a segurança e privacidade dos 
usuários. Também foi possível verificar a importância de que seja feita a construção 
continua de conteúdos e designs dos dispositivos aqui mostrados, para que eles possam 
comunicar informações cada vez mais nítidas e acessíveis aos usuários, com objetivo 
de assegurar que a mediação através das ferramentas tecnológicas nos Destinos 
Turísticos Inteligentes seja eficiente. 

Os dispositivos e ferramentas do turismo inteligente mostraram capacidade de fortalecer 
a autonomia dos usuários enquanto mediadora da maneira de buscar informações e 
soluções para situações particulares ou de grupos nos destinos, e em vista a isso se 
mostrou relevante dar continuidade a essa pesquisa no intuito de observar 
empiricamente a utilização das ferramentas do turismo inteligentes no destino Natal- 

RN. 
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TÍTULO: P1+2 - Programa Uma Terra e Duas Águas: contribuições e limites para a 

convivência com o Semiárido potiguar 

Resumo 

 

O semiárido potiguar possui particularidades em seu ambiente, destacando a 
problemática da seca e suas longas estiagens. Sendo assim, a aplicação de políticas 
públicas como o P1+2 - Programa Uma Terra e Duas Águas, busca compreender e 
desenvolver o semiárido potiguar e a capacidade de convivência das famílias 
sertanejas, associada a habilidade do programa no enfrentamento das vulnerabilidades 
socioambientais encontradas nesta região. Para isso, observamos a necessidade da 
compreensão do ambiente e das suas especificidades naturais, destacando as 
características do semiárido potiguar, em seguida selecionamos no decorrer projeto 
quatro indicadores de vulnerabilidades socioambientais, e analisamos como eles se 
apresentam na região e na vida das famílias sertanejas, e em seguida, como o P1+2 vai 
agir sobre esses indicadores, quais mudanças são observadas e quais as limitações do 

programa. 

 
 
Palavras-chave: Convivência com o semiárido; P1+2; Vulnerabilidades socioambientais. 

TITLE: P1 + 2 - One Earth and Two Waters Program: contributions and limits for living 

with the Potiguar Semiarid 

Abstract 

 

Potiguar semiarid has particularities in its environment, highlighting the problem of 
drought and its long droughts. Thus, the application of public policies such as the P1 + 2 
- One Land and Two Waters Program, seeks to understand and develop the potiguar 
semiarid and the ability of coexistence of the sertanejas families, associated with the 
ability of the program to cope with the social and environmental vulnerabilities found in 
this region. . For this, we observed the need for understanding the environment and its 
natural specificities, highlighting the characteristics of the potiguar semiarid, then 
selected during the project four indicators of social and environmental vulnerabilities, and 
analyzed how they present themselves in the region and in the lives of the sertanejas 
families, and then how will P1 + 2 act on these indicators, what changes are observed 
and what are the program limitations. 
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Keywords: Living with the semiarido;P1+2;Social and environmental vulnerabilitie 

Introdução 

O semiárido brasileiro é caracterizado pela escassez hídrica e pelas irregularidades nas 
chuvas, associado às altas taxas de evaporação. Possui particularidades em seu 
ambiente natural que são frequentemente apontadas como causadoras dos baixos 
indicadores sociais e econômicos das regiões semiáridas, essas repercussões 
principalmente em torno da escassez hídrica, do empobrecimento dos solos e na 
paisagem típica do ambiente da caatinga, acabam por dificultar na exploração 
econômica de atividades agropecuárias, no entanto, a culpabilização da natureza acaba 
por desviar a atenção do verdadeiro ponto em questão que abarca a complexidade 
ambiental, e a herança das desigualdades regionais decorrente da ocupação, 
apropriação e exploração do trabalho nessas regiões. Todos esses aspectos contribuem 
para uma região com maiores vulnerabilidades social, ambiental e econômica, pois os 
efeitos da seca são potencializados pela realidade desigual. 

Os indicadores sociais dos municípios do SAP os mostram como possuidores de baixos 
Índices de Desenvolvimento Humano em comparação a média regional, nacional e em 
comparação a outras regiões como o Sul e Sudeste. De acordo com o Atlas do IDH-M 
(PNUD et al, 2013), indicadores como a esperança de vida ao nascer, a mortalidade 
infantil, as taxas de analfabetismo, taxas de concentração de renda e multiplicação da 
pobreza, são exemplos de indicadores cujo os dados são insatisfatórios para os 
municípios potiguares que fazem parte do SAP. Isso ocorre com demais indicadores 
sociais, ambientais, econômicos e culturais. 

Contudo, o programa P1+2 como uma iniciativa de política pública orientada por uma 
perspectiva social de valorização de convivência com o semiárido, propõe conforme 
aponta SILVA (2008), processos emancipatórios que possam proporcionar a expansão 
das capacidades das famílias sertanejas, para que seja possível aprender a conviver 
com as especificidades ambientais e promover um desenvolvimento sustentável. 

 
Metodologia 

 

Para a análise dos impactos do programa P1+2 na vida das famílias sertanejas do Rio 
Grande do Norte, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas de caráter 
exploratório e explicativo para identificar e analisar algumas das vulnerabilidades 
socioambientais cujas famílias são impostas e como o programa P1+2 age sobre as 
vulnerabilidades. Além das consultas aos bancos de dados fornecidos pelo IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também os dados fornecidos pela ASA 
– Articulação do Semiárido Brasileiro, realizadas durante o processo de pesquisa. Foi 
necessário ao desenvolvimento da pesquisa que fosse utilizado, sobretudo estudos 
documentais para a análise do objeto, com a finalidade de compreendermos os 
aspectos dessa política pública, como ela se insere na perspectiva da convivência com 
o semiárido e como atua em meio as vulnerabilidades socioambientais. 

 
Resultados e Discussões 
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O Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste brasileiro cuja maioria dos 
municípios se encontra em áreas com domínio do clima semiárido. De 167 municípios, 
147 (88%) encontra-se na área da abrangência do Semiárido brasileiro, o que 
correspondente a 93,4% do território estadual. Os municípios do semiárido potiguar 
(SAP) se caracterizam, na sua maioria, como de pequeno porte, com 61% deles tendo 
até 10 mil habitantes e apenas 13% com mais de 20 mil habitantes (IBGE, 2018). 
Naqueles municípios vivem mais de 1,7 milhões de pessoas, sendo 549 mil em áreas 
rurais, o que corresponde a quase um terço do total, ou seja, o dobro da média nacional 
que é de 15,6%, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010. 

Caracterizado pela escassez e irregularidade das chuvas associada às elevadas taxas 
de evaporação “o que coloca o estado em situação de alerta quando trata-se da 
disponibilidade hídrica para os múltiplos usos” (LUCENA et al, 2018, p.486). Esta 
realidade influencia diretamente nas condições de sobrevivência e no desenvolvimento 
socioeconômico da população sertaneja, principalmente daquelas ligadas direta e 
indiretamente às atividades agrícolas e pecuárias como meios de subsistência familiar. 
Por essa razão, torna-se imprescindível abordar a questão da segurança hídrica e 
nutricional das famílias sertanejas, e ainda relacionado a isso, existe a necessidade de 
abordar a saúde dessas famílias que se encontram em maior vulnerabilidade, pois 
juntamente a limitação do acesso a água, sofrem com a deficiência do acesso aos 
serviços básicos de saúde acrescido da distância para chegar aos postos de 
atendimento. Fatores como água não potável ou não tratada, a falta de saneamento 
básico, carência de uma dieta alimentar e nutricional corretas, aliado a presença de 
agrotóxicos, contribuem para uma maior vulnerabilidade, desse modo, observa-se a 
mortalidade infantil como mais um indicador cujos municípios do SAP apresentam 
médias preocupantes. 

Portanto a água trata-se de um bem destinado a diversos usos e cujo potencial social, 
ambiental e econômico possui imenso valor. O semiárido potiguar por se tratar de um 
ambiente que “chove mais para cima do que para baixo”, ou seja, possui altas taxas de 
evaporação e irregularidade nas chuvas, apresenta condições naturais de certa 
fragilidade em seu ambiente. O Estado do Rio Grande do Norte apresenta condições de 
subumidade e semiaridez que são prevalecentes, sendo comum que as políticas 
voltadas ao semiárido potiguar sejam caracterizadas por uma abordagem de combate 
à seca, e de ações filantrópicas, no entanto, segundo Silva (2008), o fracasso dessas 
políticas e da modernização econômica conservadora justifica a necessidade de 
construir iniciativas que trabalhem na convivência com o semiárido. 

No RN, de acordo com a Atlas de Desenvolvimento Humano (2010), às áreas urbanas 
apresentam uma porcentagem de 95,25% da população com residência permanente 
que tem acesso à água encanada, em contrapartida, nas áreas rurais apenas 59,20% 
da população tem acesso, já em comparação à média nacional a porcentagem da 
população nas áreas urbanas corresponde a 94,64% enquanto às áreas rurais 
apresentam 60,64%, o parâmetro do acesso à água utilizado pode ser proveniente de 
rede geral, poço, nascente, reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa. 
A dificuldade relacionada à disponibilidade hídrica e de qualidade para consumo, higiene 
e tarefas diárias em geral, além da plantação e de criações de animais de pequeno porte 
resultam em uma situação de vulnerabilidade ambiental (relacionada às características 
naturais do ambiente), e social (considerando a dimensão estrutural das expressões da 
Questão Social, e as relações de trabalho em uma sociabilidade capitalista), o consumo 
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de água não potável, ou a utilização de água salobra (composta por diversos tipos de 
sais) compromete a integridade da população, do plantio e dos animais. O consumo de 
água não tratada acarreta na possível contaminação por meio de microrganismos 
infectados, que quando não submetida ao tratamento de limpeza e purificação pode 
resultar na disseminação de várias doenças. Por conseguinte, no caso da água salobra 
sendo utilizada para o plantio, irrigação ou para a dessedentação de animais podem 
acarretar no empobrecimento do solo por ser rica em sódio, além de afetar a saúde dos 
animais e pessoas que a consumirem. 

Em decorrência desses fatores, a questão alimentar e nutricional das famílias passam 
a ficar comprometida, pois, se a disponibilidade de água para consumo e usos 
domésticos diários não são garantia, a água para a o plantio (agricultura de subsistência 
familiar) e para a criação de animais de pequeno porte será inviável. Portanto, segundo 
a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (2019), a segurança 
alimentar e nutricional corresponde ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente e que não comprometa a satisfação das demais 
necessidades. Ademais, de acordo com o IBGE (2013), a Losan (Lei nº 11.346, de 15 
de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional) estabelece uma alimentação de qualidade como um direito humano 
imprescindível à cidadania. A insegurança alimentar apresenta-se em três níveis: leve, 
que diz respeito a preocupação futura de não conseguir ter acesso à alimentação; 
moderada, que representa a redução/falta de alimentos entre adultos; e grave, que se 
apresenta na redução/falta de alimentos entre crianças, e em situações em que passa-
se um dia inteiro sem comer por falta de dinheiro (fome). Ainda de acordo com os dados 
do IBGE (2013), as regiões Norte e Nordeste são as que apresentam a maior 
prevalência de domicílios em situação de IA, apesar de um aumento de 15,5 pontos 
percentuais de domicílios sem nenhuma preocupação e que estão em situação de 
segurança alimentar (SA), entre os anos de 2004 a 2013, em que passa de 46,4% em 
2004 para 61,9 em 2013, o Nordeste ainda apresenta os números mais baixos em 
relação às demais regiões, principalmente em relação às regiões Sul e Sudeste, que 
em 2013 possuíam 85,1% e 85,5%, respectivamente. 

Outro indicador social que se relaciona aos fatores socioambientais, é o da mortalidade 
infantil, de acordo com França e Szwarcwald (2017), dentre as dez maiores causas de 
óbito de crianças menores de 5 anos, encontram-se as doenças diarreicas e a 
desnutrição, ocupando o sétimo e nono lugar, respectivamente. Segundo o Atlas do 
IDH-M (PNUD et al, 2013) nos municípios potiguares que pertencem ao semiárido, a 
média da mortalidade infantil até 1 ano de idade é de 24,5 crianças para cada mil 

nascidas vivas, enquanto a média do RN é de 19,7%. 

Sendo o território potiguar uma singularidade que está em relação com a realidade 
global onde reside, serão enfatizados agora indicadores que se relacionam à: mudança 
climática e a desertificação, como meios para avaliar políticas públicas específicas. A 
partir do indicador de mudança climática será enfatizada a realidade da análise feita que 
considere a intervenção humana a nível global, leia-se fase atual do capital, enquanto 
estrutura e modo de produção social de riqueza, que ao tornar a realidade natural mero 
apêndice do sistema econômico, produz a vulnerabilidade social, para os desprotegidos, 
leia-se classe social que não possui os meios de acesso a políticas públicas que 
questionam a desproteção, as quais estão submetidas, nem como a desproteção 
ambiental para ecossistemas inteiros (leia-se da realidade animal à vegetal). 
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Desse modo, a análise crítica aponta para a necessidade multidisciplinar de 
investigação dos efeitos das mudanças climáticas nos objetos das mudanças climáticas 
(realidade social e realidade natural, ambiental e local), considerando as implicações 
nos modos de vida social vigentes. 

Nos últimos 250 anos a quantidade de CO² na atmosfera aumentou de 290 para 379 
partes por milhão, com previsão de chegar a 580 ppm em 2100, o que seria o dobro da 
concentração existente na atmosfera antes da industrialização 
(INTERGOVERNAMENTAL..., 2007,apud ANGELOTTI; SÁ; MELO, 2009) 

A realidade do aumento de Gases de Efeito Estufa tem responsabilidade global, 
demonstrando o quão os efeitos devastadores existem mediante um agir exploratório: 
de acordo com o Inventário Brasileiro sobre fases do efeito estufa, as queimadas e os 
desmatamentos no Brasil respondem por 75% das emissões CO² enquanto a utilização 
de combustíveis pela indústria e transporte responde por 25% (Brasil, 2008, apud 
ANGELOTTI; SÁ; MELO, 2009). Demonstrando que não é apenas uma 
responsabilidade de um modelo Industrial de produção, mas de um agir predatório 
segundo a lógica do capital também na produção agropastoril. 

Essa realidade, que repercute no agravamento do efeito estufa, gera esquentamento 
em todo planeta, repercutindo em aumento de fragilidade em áreas de clima, árido e 
semiárido. Segundo Angelotti; Sá e Melo (2009) esse processo repercute em um cenário 
futuro de “diminuição de chuvas e cenário de aridização dos solos, diminuição da 
capacidade do solo de absorver água. Além de torrenciais e enchentes.” Ou seja, a 
realidade natural que já exige um manejo adequado, é afetada pela condição nacional 
e global a qual está sujeita, repercutindo em prováveis ampliações de fragilidades 
atingindo não apenas a dimensão ambiental como social a ela vinculada. 

Advinda inclusive dessa realidade, a realidade da desertificação no semiárido aponta 
outra dimensão sensível, relacionada a fragilidade do solo do Semiárido Potiguar. 

“desertificação, segundo a Convenção das Nações Unidas, é a degradação de terras 
em zonas áridas, semiáridas, e subúmidas secas do planeta. Significa a destruição da 
base de recursos naturais, como resultado da ação do homem sobre o meio ambiente, 
e de fenômenos naturais, como a variabilidade climática.” (PAN BRASIL, 2004 apud SÁ; 
ANGELOTTI, 2009, p.52) 

As secas cíclicas, fator natural desse espaço, aliado ao manejo insustentável dos solos, 
gera uma potencialização da desertificação, sendo o primeiro fruto de uma causa natural 
e o segundo fruto de uma ação antrópica, ambos, no entanto, em união geram 
vulnerabilidades socioambientais quando coordenados. 

Isso considerando o pano de fundo econômico estrutural de subalternização do pequeno 
produtor de possuir os meios de produção, bem como tecnologias para fortalecer a 
resiliência contra as secas cíclicas, o que repercute em uma inserção econômica mais 
deficiente. Ambientalmente a vida se torna fragilizada na medida em que a ausência de 
águas e sua perpetuação no meio ambiente bem como a degradação das espécies 
adaptadas repercutem na aridização do ambiente, provocando diminuição da 
manutenção da umidade no ambiente, bem como a saúde dos solos. 
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Como se pode verificar, a desertificação é o resultado acumulado de um contexto 
climático severo e da utilização inapropriada das terras. Podem-se destacar quatro 
atividades humanas que constituem as suas causas mais diretas: o cultivo excessivo 
que desgasta os solos, o sobre pastejo e o desmatamento, que destroem a cobertura 
vegetal que protege o solo da erosão, e a prática da erosão, e a prática da irrigação em 
terras inapropriadas, provocando, dentre outros problemas a salinização dos solos 
(RICHÉ et al., 1994 p. 54 apud SÁ; ANGELOTTI, 2009) 

A realidade de inserção produtiva desigual dos pequenos produtores aliado de 
desconhecimento de práticas alternativas de produção, que não são “alternativas” por 
simbolizar uma prática externa, ou estranha no aspecto cultural, mas que é alternativa 
ao olhar para o espaço natural numa lógica de exploração, relativizando-a à finalidade 
mercadológica, repercutindo em um agir que enfraquece a sustentabilidade não só da 
reprodução da vida nesse espaço, seja biológica, como de sustentabilidade econômica, 
afinal os solos podem ser inviabilizados em um agir econômico que não prevê os 
resíduos gerados, ou os processos técnicos mais adequados. Além disso, menos de 2% 
da Caatinga está protegida em unidades de conservação de proteção integral, segundo 

(Sá e Angelotti, 2009). 

“Os nutrientes e a matéria orgânica do solo diminuem devido a agricultura praticada, 
que extrai elementos nutritivos em quantidades superiores à capacidade de 
regeneração natural do solo, evitando a sua reconstituição. O resultado é um efeito 
acumulativo da degradação do ambiente e da pobreza, causas principais da 
desertificação.” (DRUMOND et al., p.55, 2004, apud SÁ; ANGELOTTI, 2009) 

Tendo em vista que, os indicadores apresentados ao longo do texto correspondem a 
indicadores de vulnerabilidades socioambientais, ou seja, tratam-se de indicadores que 
afetam uma esfera social e ambiental, pode-se dizer que nessa situação torna-se 
impensável dissociar o caráter ambíguo dos indicadores aqui apresentados. Em um 
primeiro momento, a questão ambiental apresenta as particularidades que compõem o 
semiárido potiguar, aspectos de um ambiente que possui uma realidade natural que 
precisa ser considerada e reconhecida, e não somente o ambiente natural, mas como a 
ação do homem vai intensificar a fragilidade, e os níveis de vulnerabilidade 
socioambiental. Desse modo, é válida a percepção importante de que da mesma forma 
que dentro de uma lógica de produção que reproduz o modo de produção capitalista, 
em suas últimas consequências, visando uma produção mercadorias para gerar um 
lucro constante, a fim de gerar posterior concentração de capital, gera em um processo 
histórico um modo de vida social que tem a ilusão de independência da natureza que 
ao não considerar os limites naturais, convivendo com suas limitações e 
potencialidades, acaba por gerar vulnerabilidades ambientais, bem como sociais, 
havendo uma vinculação óbvia, afinal a vida humana se dá na relação constante com a 
dimensão natural, ambiental, climática e etc. 

Segundo Silva (2008), dentre as causas que agravavam a situação natural do semiárido, 
encontra-se a devastação da vegetação, o manejo inadequado dos solos e o 
desperdício da água, portanto, além da vulnerabilidade que apresenta as fragilidades 
naturais do ambiente é possível identificar as vulnerabilidades que são intensificadas. 
De acordo com isso, se evidencia a importância da percepção da convivência com o 
semiárido como uma perspectiva ideal para viver nesse espaço, seja pelas 

vulnerabilidades ambientais ou sociais. 
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Desse modo, a perspectiva da Convivência com o Semiárido mostra-se como a única 
perspectiva capaz de surtir efeitos de longo prazo. O contínuo fracasso das políticas de 
Combate à Seca surge como mais uma prova disso. 

A convivência com o semiárido se afirma na forma de ações que busquem minimizar os 
problemas causados pela seca nessa região, não apenas através de infraestrutura no 
combate a questões crônicas, mas também pelo aproveitamento das potencialidades e 
vocações locais, proporcionando ganhos de ordem econômica, social, política, cultural 
e ambiental. (ALENCAR; JUSTO; ALVES, 2018,p.168) 

Embasado no princípio da convivência com o semiárido, o programa Uma Terra e Duas 
Águas (P1+2) é uma iniciativa da ASA Brasil e foi desenvolvido em 2007, dando assim, 
sequência ao Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 
Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC). Desta forma, o P1+2 tem a intenção 
de promover melhores condições para as famílias agricultoras aumentando a produção 
de alimentos para o consumo e/ou venda, e a criação de animais de pequeno porte. A 
respeito do nome do programa, de acordo com Souza (2014), este busca ilustrar que se 
levam duas águas para uma mesma terra, a primeira água destinada ao consumo 
humano (já viabilizado pelo P1MC), e a segunda água destinada à produção e/ou para 
pequenas criações de animais. 

O Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste brasileiro em que foram 
implementados os dois Programas (P1MC e P1+2), conforme consta no mapa das 
tecnologias sociais da ASA[1]. Até abril de 2019, já haviam sido implantadas 68 mil 
cisternas no RN, com capacidade de acumulação de 1.080.432 (m3) de água, 
beneficiando 272.806 pessoas. As tecnologias de produção beneficiam 11.619 famílias 
com 141 barragens subterrâneas, 1,3 mil cisternas calçadão, 5,9 mil tanques de pedra, 

3,6 mil cisternas enxurradas, entre outras. 

Desse modo, o P1+2 é um programa que consiste de forma simples na produção de 
obras hídricas que busquem a captação e o armazenamento de água para o consumo 
humano e para a produção, no entanto, o programa vai para, além disso, tratando da 
soberania familiar e da segurança hídrica e alimentar dessas famílias. No Rio Grande 
do Norte, segundo a análise de Silva e Barros (2016, p. 74), as tecnologias de 
convivência com o Semiárido, que são disseminadas pelo Programa têm trazido 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida, repercutindo na permanência dessas 

famílias no campo. Desta forma, 

As tecnologias sociais voltadas ao manejo dos recursos produtivos têm levado a uma 
significativa melhoria nos níveis de segurança alimentar e nutricional das famílias. O 
excedente das produções familiares é destinado à venda em circuitos curtos de 
comercialização, como feiras agroecológicas e, em alguns casos, mercados 
institucionais. A água armazenada nas infraestruturas instaladas pelo programa 
contribui também para a manutenção dos plantéis dos pequenos animais, elevando a 
oferta de proteína animal na dieta alimentar das famílias. (SOUZA, 2014, p.15) 

É inegável a contribuição do programa P1+2 para assistir as famílias em relação à 
segurança hídrica, alimentar e nutricional. No entanto, levando em consideração a 
realidade complexa das vulnerabilidades socioambientais no Semiárido potiguar, é 
válido afirmar que as transformações de caráter estrutural necessitam de uma 
potencialidade mais ampla de atuação de políticas públicas, participação sociopolítica e 
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com percepção ambiental apurada, para perceber que o acesso desde a segurança 
nutricional, e hídrica na realidade dos sujeitos de direito do Rio Grande do Norte requer 
uma institucionalidade que trate da realidade socioambiental de forma articulada, e 
vinculada, no que concerne a responsabilidade antrópica, com um questionamento da 

constituição da economia apropriada, e de um modo de viver igualmente apropriado. 

Desse modo, os questionamentos que os indicadores de caráter socioambiental trazem 
à política em questão apontam a percepção de que a política é potencializada quando 
coordenada com outras políticas que fortaleçam a proteção socioambiental como uma 
rede de políticas articuladas, uma vez que o problema socioambiental, como foi 
argumentado possui causas estruturais requerendo um agir segundo a lógica da 
sustentabilidade do desenvolvimento que a Convivência com o Semiárido aponta, 
vinculando os dados de caráter ambiental, percebendo suas repercussões sociais, e a 
forma como se constrói a economia, e cultura local baseada na exploração de recursos 
naturais sem perceber o metabolismo das águas, e da vegetação gerando 
consequências inclusive irreversíveis para as futuras gerações. 

[1] O mapa de tecnologias da ASA <https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/> 

 
Conclusão 

 

O projeto de iniciação científica buscou apreender as contribuições do programa P1+2 
e suas limitações, e como ele influencia a vida das famílias sertanejas do semiárido 
potiguar beneficiadas. Ademais, procuramos compreender a importância do programa 
para o enfrentamento das vulnerabilidades socioambientais. No decorrer do 
desenvolvimento da pesquisa, fora observada a importância da efetivação dessa política 
pública dentro da perspectiva da Convivência com o Semiárido, e quais as implicações 
quanto a isso, Pereira (2009) afirma que, as políticas públicas devem ir além da provisão 
de bens materiais, mas devem contribuir para a efetiva concretização do direito do ser 
humano à autonomia, de modo que se torna imprescindível destacar a importância de 
programas como esse, para que se amplie a capacidade de resistência da população 
que reside na região, e que se desenvolva a autonomia dessas famílias. Para tanto 
selecionamos quatro indicadores de vulnerabilidades socioambientais: Segurança 
hídrica e nutricional; mortalidade infantil; mudanças climáticas e desertificação. 
Pudemos analisar que a execução do programa resultou na melhoria na qualidade da 
vida das famílias ampliando a segurança hídrica, nutricional e econômica. No entanto, 
não foi possível identificar as mudanças a respeito do indicador de mortalidade infantil 
no semiárido potiguar relacionada à implementação do programa, para apreender como 
o P1+2 afetou na expressão do indicador. 

Ademais, como o P1+2 se trata de um programa cuja perspectiva é a da Convivência 
com o Semiárido, abrange também a questão da relação sustentável para com o 
ambiente, o qual reflete em um tratamento mais apropriado com o solo e suas 
especificidades naturais, além de uma melhor compreensão para com o uso da água, 
evitando desperdícios. A implementação do programa traz melhorias na qualidade de 
vida, e também na relação da população sertaneja com o ambiente do semiárido 
potiguar. No entanto, é necessário que haja uma mobilização a qual deve considerar a 
totalidade das determinações que causam as vulnerabilidades socioambientais, de 
modo que o acesso ao direito de maior gestão das águas, bem como seu acesso de 
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forma descentralizada, deve ser acompanhado da percepção do enfrentamento das 
vulnerabilidades socioambientais como uma realidade comum e com raízes profundas 
que questionam os resultados dos indicadores que caracterizam o Território 
sociopolítico do Semiárido, para além de um clima, mas da forma como o Estado atua, 
regulando as iniquidades estruturais, e como responde as fragilidades de caráter 
socioambiental. 
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TÍTULO: Controle social da informação: uma imersão sobre os procedimentos de 

monitoramento da implementação das Convenções Fundamentais da Organização 

Internacional do Trabalho 

Resumo 

O controle social tem papel fundamental enquanto princípio orientador que possibilite a 
participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento da 
implementação de normas e políticas públicas, seja em âmbito nacional ou 
internacional. Sob essa ótica, a informação, contida nas mais diversas fontes, seria 
instrumento capaz de oferecer ao cidadão os requisitos necessários de participação nos 
contextos sociais. Nessa perspectiva, o presente projeto aborda os conceitos 
relacionados ao controle social e apresenta uma perspectiva teórico-conceitual do 
controle social da informação. Além disso, tem como objetivo principal uma investigação 
aprofundada acerca do controle social da informação encontrado no processo de 
monitoramento da implementação das normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). O projeto apresenta como universo de análise as oito convenções 
fundamentais do trabalho da OIT e propõe por meio da utilização do método indutivo 
uma pesquisa descritiva e exploratória que objetiva avaliar a qualidade da participação 
social por meio do processo informacional disposto no monitoramento da 
implementação dessas Convenções. Almeja-se a consecução de um panorama amplo 
relacionado aos agentes produtores de informação por meio de sua caracterização, bem 
como a identificação das tipologias informacionais encontradas nos relatórios 
informacionais produzidos em conjunto pelos Estados signatários das Convenções que 
serão analisadas e dos parceiros sociais previstos 
 
Palavras-chave: Controle social. Informação. Organização Internacional do Traballho. 

TITLE: Social control of information: an immersion in the procedures for monitoring the 

implementation of the International Labor Organization Fundamental Conventions 

Abstract 

Social control plays a fundamental role as a guiding principle that enables society to 
participate in the formulation, execution and monitoring of the implementation of public 
norms and policies, either nationally or internationally. From this point of view, 
information contained in the most diverse sources would be an instrument capable of 
offering citizens the necessary requirements for participation in social contexts. From this 
perspective, the present project addresses the concepts related to social control and 
presents a theoretical-conceptual perspective of social information control. In addition, 
its main objective is an in-depth investigation into the social control of information found 
in the process of monitoring the implementation of International Labor Organization (ILO) 
standards. The project presents as a universe of analysis the eight fundamental 
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conventions of the ILO's work and proposes, through the use of the inductive method, a 
descriptive and exploratory research that aims to evaluate the quality of social 
participation through the informational process provided for monitoring the 
implementation of these Conventions. It aims to achieve a broad overview related to 
information producing agents through its characterization, as well as the identification of 
informational typologies found in informational reports produced jointly by the signatory 
States of the Conventions to be analyzed and the social partners foreseen in the 
production. information sent to 
 
Keywords: Social control. Information. International Labor Organization 

Introdução 

O controle social tem papel fundamental enquanto princípio orientador que possibilite a 
participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento da 
implementação de normas e políticas públicas. Por ser assim, compreende-se que o 
controle social e a democratização da informação se reforçam mutuamente. A 
capacidade da sociedade civil de se organizar em organizações e movimentos coesos 
e firmes atribui aos cidadãos capacidade de elaborarem estratégias de intervenção no 
âmbito da esfera pública, reivindicando assim a participação devida nos regimes 
democráticos.Entende-se Controle social como uma ferramenta responsável pelo 
compartilhamento de poder de decisão entre Estado e sociedade sobre as políticas e 
normas, confirmando-se como um instrumento e uma expressão de democracia e de 
cidadania. Conforme Asis e Vila (2003) trata-se da capacidade que a sociedade tem de 
intervir nas políticas públicas, moldando-as. Isso porque esta intervenção ocorre quando 
a sociedade interage com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos 
planos de ação nas esferas de ação do ator público.Segundo Calvi (2013) a participação 
ampla da sociedade no controle social fortalece as políticas públicas, o que as torna 
mais adequadas às necessidades da coletividade e ao interesse público, além disso, 
confere um grau de eficiência maior a estas políticas. Igualmente, o controle social 
contribui para a democratização da gestão pública, através do envolvimento de diversos 
atores da sociedade, cada qual com suas necessidades e interesses específicos.Como 
visto, o controle social se dá por meio e a partir da participação social. Por ser assim, 
compreende-se que para uma efetiva participação da população nos cenários onde se 
dá o controle social, o cidadão precisa estar munido de recursos capazes de orientá-lo 
e direcionar a construção de sua perspectiva e opinião.A informação seria então 
ferramenta capaz de oferecer ao cidadão esse status de participação podendo estar 
contida nas mais diversas fontes, o que a priori obstaculiza a consecução de um aparato 
informacional mínimo para a ação participativa.É imperativo compreender que o controle 
social e o controle social da informação não se restringem a Organizações Estatais, 
outros órgãos produtores de Políticas Públicas que impactam de modo direto ou 
incidental uma determinada população podem ser objeto do controle exercido pela 
sociedade. Este é o caso das Organizações Internacionais de Direitos Humanos que 
têm como uma das suas principais funções a criação e o estabelecimento de normas 
que vão desaguar, em muito, na construção de Políticas Públicas no âmbito dos 
Estados-nacionais que a elas se vinculam.A informação desempenha um papel vital 
para todas as atividades desenvolvidas pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Conforme apresentado por Barbosa Neto (2013), assim como em outras 
organizações, a capacidade de se basear em informações do ambiente interno e externo 
para organizar e direcionar os processos de atuação é um fator determinante no 
desempenho das ações empreendidas pela OIT.A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), como elucida Torobin (2000), foi criada em 1919, com o objetivo de 
eliminar a injustiça, a miséria e as privações ao redor do mundo. Posteriormente outras 
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questões de caráter mais geral foram inseridas no domínio de atuação da OIT, 
entretanto, todas essas questões sempre estiveram vinculadas às políticas sociais e aos 
Direitos Humanos.A pesquisa pretendeu, portanto, analisar os relatórios produzidos 
pelos Estados-membros objetivando a identificação do controle social da informação 
realizado pelos parceiros sociais- associações de empregadores e empregados- 
referente aos relatórios produzidos pelos Estados signatários das oito convenções 
fundamentais do trabalho.Empreendeu-se pesquisa documental e análise de conteúdo 
numa amostra de cinquenta países, sendo selecionados dez de cada continente, tendo 
como universo documental os últimos relatórios enviados 
 
Metodologia 

 

A presente pesquisa se deu através do Método Geral Indutivo, tendo como Métodos de 
Procedimentos os métodos Comparativo, Estatístico e Monográfico. Tratou-se de uma 
pesquisa tanto descritiva quanto exploratória e que terá como técnicas de coleta de 
dados a pesquisa documental e a análise de conteúdo, isso porque os principais 
recursos para a coleta de dados serão os Relatórios Informacionais produzidos em 
decorrência do sistema ordinário de controle de implementação das Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho. Além disso, haverá utilização de recursos 
bibliográficos como livros, artigos de periódicos, publicações oficiais, dentre outros. 

A amostra foi formada por dez países de cada continente e que sejam signatários das 
oito Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. 

As Convenções Fundamentais do Trabalho foram elencadas em 1998 quando do 
momento da promulgação da Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos 
fundamentais no trabalho. 

Os princípios relativos aos Direitos fundamentais no trabalho são os seguintes: a 
liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 
a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; a abolição efetiva 
do trabalho infantil e; a eliminação da discriminação em matéria de emprego e de 
profissão. 

Esses princípios e direitos são garantidos pelas oito Convenções Fundamentais do 
Trabalho. São essas as Convenções: 

• N.º 29 Convenção sobre o trabalho forçado, 1930 » 

Exige a supressão do trabalho forçado ou obrigatório, sob todas as suas formas. 
Encontram-se previstas algumas excepções, tais como o serviço militar, o trabalho de 
pessoas condenadas em tribunal sob vigilância adequada, casos de força maior como 
situações de guerra, incêndios e tremores de terra. 

• N.º 87 Convenção sobre a liberdade sindical e proteção do direito sindical, 1948 » 

Garante a todos os trabalhadores e empregadores o direito de, sem autorização prévia, 
constituírem organizações da sua escolha e de nelas se filiarem e estabelece um 
conjunto de garantias para o livre funcionamento dessas organizações sem interferência 
das autoridades públicas. 
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• N.º 98 Convenção sobre o direito de organização e de negociação coletiva, 1949 » 

Prevê a proteção contra atos de discriminação anti-sindical e a protecção das 
organizações de trabalhadores e de empregadores contra atos de ingerência de umas 
em relação às outras, bem como medidas destinadas a promover a negociação coletiva. 

• N.º 100 Convenção relativa à igualdade de remuneração, 1951 

Apela à igualdade de remuneração entre homens e mulheres por um trabalho de igual 
valor. 

• N.º 105 Convenção sobre a abolição do trabalho forçado, 1957 

Proíbe o recurso a qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório como medida de 
coerção ou de educação política, sanção pela expressão de opiniões políticas ou 
ideológicas, método de mobilização da mão-de-obra, medida disciplinar do trabalho, 
punição pela participação em greves ou medida de discriminação. 

• N.º 111 Convenção sobre a discriminação (emprego e profissão), 1958 

Apela à adopção de uma política nacional destinada a eliminar a discriminação no 
acesso ao emprego, nas condições de formação e de trabalho, com fundamento na 
raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, bem 
como a promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego 
e de profissão. 

• N.º 138 Convenção sobre a idade mínima de admissão ao emprego, 1973 

Visa à abolição do trabalho infantil, estipulando que a idade mínima de admissão ao 

emprego não poderá ser inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória. 

• N.º 182 Convenção sobre as piores formas de trabalho das crianças, 1999 

Exige a adoção de medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e a 
eliminação das piores formas de trabalho das crianças, nomeadamente a escravatura e 
práticas análogas, recrutamento forçado de crianças com vista à sua utilização em 
conflitos armados, utilização de crianças para fins de prostituição, produção de material 
pornográfico e qualquer actividade ilícita, bem como trabalhos que sejam susceptíveis 
de prejudicar a saúde, a segurança ou a moralidade das crianças. 

Esperou-se com o desenvolvimento desta pesquisa estabelecer um aparato conceitual, 
teórico e metodológico que urge ser provido pela Ciência da Informação. Através dos 
resultados alcançados através das análises será possível compreender de modo 
abrangente a conduta informacional desempenhada pelos parceiros sociais dos países 
componentes da amostra no que diz respeito ao controle social da informação exercido 
em cada contexto. 

Objetivou-se com os produtos gerados inspirar mudanças positivas nos processos 
ligados à informação neste contexto através de adoção por parte dos Estados-nacionais 
de Políticas de Informação que norteiem o processo de coleta, produção, sistematização 
e disseminação das informações subsidiárias dos processos de monitoramento da 
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implementação das Normas Internacionais. Além disso, como finalidade de difusão 
científica dos resultados almejou-se a produção e publicação de artigos de periódicos e 
de uma publicação mais ampla que compile holisticamente os resultados obtidos. 

 

Resultados e Discussões 

 

Observa-se no gráfico 1 que a maior incidência de contribuição dos parceiros sociais foi 
no envio de informações relativas às Convenções 98 seguida da 87, que tratam sobre 
o Direito de Organização e Negociação Coletiva, bem como relativa à Liberdade Sindical 
respectivamente. É possível perceber que no contexto Africano foram produzidas 
informações acerca de todas as oito convenções fundamentais, embora a ocorrência de 
algumas dessas convenções seja em maior grau do que em outras. 

No que se refere às tipologias informacionais (gráfico 2), contidas nos relatórios, 
indicadas pelos parceiros sociais, tem-se que a prevalência se dá pelas informações 
categorizadas como Situações Específicas. Estas relatam sobre casos concretos e 
específicos de violações às normas constantes nas convenções fundamentais. Dados 
sobre Mudanças na Legislação, Políticas/Programas e Resultado de Ações Públicas, 

não foram mencionadas nos relatórios analisados do continente em questão. 

No gráfico 3 é apresentado o tipo de associação dos parceiros sociais que contribuíram 
com informações nos países componentes da amostra africana. Verifica-se que a maior 
parte deles é de associação de empregados. 

Quanto à incidência de contribuição a nível nacional/internacional, mostra-se que a 
prevalência de contribuição se dá pelas associações de nível nacional, ou seja, dos 
próprios países da África que foram analisados. 

No gráfico 5 são apresentadas as ocorrências das convenções fundamentais, que 
tiveram contribuição dos parceiros sociais. No continente americano percebe-se que a 
de número 87, que trata sobre a liberdade sindical, é a que se destaca seguida das que 
abordam sobre Organização e Negociação Coletiva(nº 98) e a Idade mínima de 
Admissão ao Emprego (nº 138). Constatou-se que não houve existência de informações 
alusiva a convenção de número 105, a qual aborda a abolição do trabalho forçado. 

As tipologias informacionais (gráfico 6), na América possuem destaque para Situações 
Específicas, Mudança na Legislação (sendo essa alterações realizadas nas legislações 
nacionais com o objetivo de se adequarem às Convenções), bem como sobre 
Informações Estatísticas (dados estatísticos absolutos ou relativos – em porcentagem-
acerca dos temas abordados pelas Convenções). Não foi constatada as incidência das 
demais categorias informacionais. 

No gráfico 7 é exposto os tipos de associação dos parceiros sociais que contribuíram 
com informações na América. Constatou-se que as associações de empregados são as 

que mais contribuem. 

A apresentação no gráfico 8 é relativo à incidência de contribuição das associações de 
parceiros nacionais a nível nacional/internacional. E percebeu-se que no continente em 
questão as de nível nacional são mais que o dobro das internacionais. 
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No gráfico 9 são apresentadas as ocorrências das convenções fundamentais, que 
tiveram contribuição dos parceiros sociais. No que se refere ao cenário asiático, todas 
as convenções, com exceção da número 105, tiveram incidência. A notoriedade ficou 
com as de número 87 e 98, mas teve uma expressividade considerada as de número 

29(sobre trabalho forçado) e 100 (igualdade na remuneração). 

O gráfico 10 mostra que na Ásia, verificou-se a ocorrência de Situações Específicas, 
Mudança na Legislação, Informações Estatísticas e Relatórios Policiais/Tribunais como 
as tipologias encontradas, sendo a ênfase na primeira tipologia mencionada. As demais 

não foram encontradas. 

No gráfico 11 é apresentado que as associações de empregados são as que mais 
contribuíram com informações para os relatórios da OIT. 

Na Ásia, as associações de nível nacional e internacional possuem uma pequena 
diferença no tocante a contribuição com informações de parceiros sociais, sendo as de 
nacional com o maior grau. (Gráfico 12). 

O gráfico 13 mostra um equilíbrio na incidência de contribuição por Convenção na 
Europa. Com exceção das Convenções de número 138, 182 (sem ocorrência), as 

demais apresentam certa equiparação de contribuição. 

O gráfico 14 apresenta como as únicas tipologias informacionais constatadas as 
seguintes: Situações Específicas, Mudança na Legislação e Políticas 
Públicas/Programas. No cenário europeu não apareceram as demais categorias 

informacionais. 

No gráfico 15, verifica-se que a contribuição das associações de empregadores é a 
metade da contribuição dos de empregados no continente Europeu. 

Na Europa as colaborações das associações nacionais dos países analisados foram 

maiores do que as das associações de nível internacional. 

Observa-se que no gráfico 17 a ocorrência de contribuição nas Convenções 87 e 111 
são as que mais se destacam, sendo essa última sobre discriminação em matéria de 
emprego e profissão. Vale enfatizar as contribuições nas Convenções 29, 100 e 182. 

Observa-se que no gráfico 17 a ocorrência de contribuição nas Convenções 87 e 111 
são as que mais se destacam, sendo essa última sobre discriminação em matéria de 
emprego e profissão. Vale enfatizar as contribuições nas Convenções 29, 100 e 182. 

Constata-se que no gráfico 18, as tipologias informacionais que mais se sobressaem 
são: Situações Específicas, Informações Estatísticas e Mudança na Legislação. No 
contexto da Oceania duas categorias não foram apresentadas, são elas Políticas 
Públicas/Programas e Relatórios Policais/Tribunais. 

No gráfico 19 a Oceania apresenta que as associações empregados são as que mais 
contribuem com informações que constaram nos relatórios. Há a presença de 
associações de empregadores, mas em menor escala. 
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É possível perceber no gráfico 20 que as contribuições de nível nacional são 
consideravelmente maiores que as de nível internacional na Oceania. 

A partir das análises feitas, identificou-se que no tocante as contribuições dos parceiros 
sociais por Convenções, os cinco continentes possuem maior incidência naquelas 
referentes à Liberdade Sindical (nº 87) e a Negociação Coletiva (nº 98). As demais 
Convenções possuem maior ou menor expressividade dependo do continente 
analisado. Vale salientar que a Convenção de número 105 que aborda sobre a abolição 
do trabalho forçado só verificou-se ocorrência nos continentes Africano e Europeu. 

Na perspectiva da Incidência das Tipologias informacionais observou-se que a categoria 
“Situações Específicas” foi a que sem duvida mais foi expressa. Isso revela que as 
denúncias de casos concretos de violações contra as normas das Convenções são o 
tipo de informação mais recorrente por parte dos parceiros sociais e que se apresentam 
nos relatórios. Foi pesquisada a ocorrência dessas tipologias nos cinco continentes e 
todas essas categorias informacionais apareceram, não querendo dizer que todas em 
um mesmo cenário. 

Sobre os tipos de associações, tem-se que as de empregados são as que fornecem a 
maior contribuição com dados e informações diversas. Em todos os continentes pôde-
se perceber a presença das associações de empregados e empregadores. E por fim, 
as associações de nível nacional, em todos os continentes, são as que mais se 
destacam com a promoção de informação. É nítida a presença das de nível 
internacional, mas no processo aparecem em menor proporção, mas ambas 
participando juntas do processo de controle social da informação. 

 
Conclusão 

 

Na contemporaneidade a informação surge como um instrumento que cria, fomenta e 
potencializa a participação cidadã. A difusão de canais e formatos em que a informação 
é disponibilizada, contudo cerca e impõe limites para que a maioria da sociedade tenha 
acesso às informações que atendam de fato às suas necessidades. Observou-se, no 
presente trabalho, que o controle social realizado pelas instituições tradicionais aumenta 
sua abrangência quando o cidadão, motivo último da elaboração e implementação das 
políticas públicas, é convocado a participar do processo de monitoramento da aplicação 
dessas políticas. 

Em graus e esferas diferentes o controle social da informação impulsiona a capacidade 
do cidadão de participar de modo mais ativo e orientado na construção e reordenação 
do contexto social onde ele está inserido. 

A partir da análise empreendida sobre o processo de monitoramento da implementação 
das Convenções Fundamentais, foi possível perceber que o controle social da 
informação pode alcançar níveis globais envolvendo Estados-nacionais e 
representantes diretos da sociedade estimulando o fortalecimento das políticas 
públicas. Ainda que o cidadão ele mesmo, não tenha espaço na discussão e papel direto 
no controle das informações providas pelos Estados ao Comitê de Peritos da OIT, é 
preciso salientar que sua participação indireta fica garantida quando da localização dos 
parceiros sociais como agentes participantes do procedimento oficial. 
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Assim, a partir do amplo panorama provido por meio da amostra estudada, pode-se 
perceber que a informação reúne elementos importantes na construção de um controle 
social concreto e que tem como prioridade a garantia da efetiva implementação das 
políticas públicas. 
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TÍTULO: A percepção de empresas locais sobre o setor de eventos na cidade do 

Natal/RN entre os anos de 2016 e 2018 

Resumo 

 

Os eventos vêm se ressignificando e demonstrando seu valor econômico por meio dos 
impactos positivos gerados nos destinos que os promovem. Nesse universo, o presente 
artigo busca uma compreensão acerca do atual mercado de eventos na cidade do Natal, 
no Rio Grande do Norte, tendo como objetivo a compreensão da dinâmica e os impactos 
do mercado de eventos M.I.C.E. no município, com base nos anos de 2016 a 2018, bem 
como a sua relação direta com o desenvolvimento do setor turístico local. Para isso, 
realizou-se uma pesquisa empírica de abordagem qualitativa, por meio de entrevistas 
semi-estruturadas com seis empresas que compõem o mercado de eventos na cidade. 
A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de mapas conceituais. Ao analisar 
a perspectiva das empresas entrevistadas sobre o mercado de eventos, foi possível 
apontar, na visão dos empresários locais, quais são as vantagens e desvantagens que 
Natal apresenta para movimentar o turismo de eventos, bem como a ausência de 
políticas públicas específicas para a captação de eventos e promoção do destino Natal. 

 
 

Palavras-chave: Eventos.Eventos M.I.C.E. Turismo de Eventos. 

TITLE: The perception of companies about the events sector in Natal/RN between 2016 

and 2018 

Abstract 

 

The events are resignifying and demonstrating their economic value through the positive 
impacts generated in the destinations that promote them. In this universe, this article 
seeks an understanding of the current market of events in the city of Natal, in Rio Grande 
do Norte, aiming to understand the dynamics and impacts of the M.I.C.E. event market 
in the municipality, based on the years 2016 to 2018 as well as its direct relationship with 
the development of the local tourism sector. For this, we conducted an empirical research 
of qualitative approach, through semi-structured interviews with six companies that make 
up the event market in the city. Data analysis was performed using the conceptual map 
technique. In analyzing the perspective of the companies interviewed about the event 
market, it was possible to point out, in the view of local entrepreneurs, what are the 
advantages and disadvantages that Natal presents to move tourism events, as well as 
the absence of public policies specific for capturing events and promoting the Natal 
destination. 
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Introdução 

Os eventos acontecimentos programados e estão presentes em meio à sociedade 
desde o período da Antiguidade, entretanto, é perceptível que durante os últimos anos 
os municípios passaram a investir cada vez mais no turismo de eventos, sendo esse um 
segmento do turismo que cresce cada vez mais. Além de quebrar a sazonalidade 
econômica de um destino, os eventos são capazes de realizar a promoção deste 
espaço, já que há um deslocamento de público de diversas cidades e regiões. 

Desse modo, há uma movimentação na cadeia econômica em geral do destino onde 
está sendo realizado o evento (Zanella, 2012), além de servir como uma ótima 
ferramenta de marketing, onde o turista conhece a cidade em um curto e satisfatório 
período, planeja a sua volta para desfrutar do turismo de lazer. De acordo com Marujo 
(2012), os eventos estão a ser cada vez mais usados como ferramentas de marketing 
para posicionar ou reposicionar um destino. Com o planejamento e organização de 
eventos turísticos a marca de um destino pode ser aperfeiçoada, fortalecida ou 
modificada. 

Seguindo essa nova tendência, se percebe uma crescente quanto aos investimentos 
destinados à captação e implementação de eventos no Brasil. Ao entender que tal 
atividade reverbera de maneira positiva sobre os destinos que os sediam, a indústria de 
eventos passou a atuar como alavanca para o setor de viagens e turismo 
(SEBRAE/WTTC/MTur,2018).Não obstante, mesmo diante de um cenário propício ao 
incremento do setor de eventos, não há pesquisas que apontem os possíveis resultados 
sobre o destino Natal, no Rio Grande do Norte. Diante de uma necessidade latente de 
se apropriar de dados que vislumbrem o planejamento e ações para o setor de eventos 
potiguar, esta pesquisa faz parte do projeto guarda-chuva intitulado “O mercado de 
eventos e suas potencialidades para a diversificação da atividade turística em 
Natal/RN”, que tem como objetivo uma compreensão acerca da dinâmica e os impactos 
do mercado de eventos no município de Natal/RN, tendo como base os anos de 2016 a 
2018, assim como sua relação direta com o desenvolvimento do setor turístico local. 
Neste trabalho, o foco se apresenta sob a forma como os empresários locais do setor 
de eventos se relacionam com o poder público e o turismo, como segue. 

 
Metodologia 

 

A presente pesquisa é empírica, de caráter exploratório–descritivo. Para Dencker 
(1998), o estudo exploratório procura alcançar ou conseguir nova captação do fenômeno 
para que possa formular um problema mais preciso de pesquisa. A pesquisa descritiva 
tem como ideia central “a descrição das características de determinada população e o 
estabelecimento das relações entre as variáveis” (GIL, 1996, p. 46). Para uma melhor 
estruturação dos resultados encontrados, foi realizado o uso de mapas dialógicos para 
uma associação de ideias e melhor aproximação com o objeto de estudo. 
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Além disso, o trabalho foi realizado por uma abordagem qualitativa para a compreensão 
do grupo social em análise. “A pesquisa qualitativa não se preocupa com 
representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um 
grupo social, de organização, etc” (GOLDENBERG, 1997, p. 34). Desse modo, como 
amostra da pesquisa, foram entrevistadas seis empresas ligadas aos setores de eventos 
do Rio Grande do Norte, ambas associadas ao Natal Convention Bureau (Natal CVB), 
critério este utilizado para delimitar o universo da pesquisa. De acordo com Vergara 
(1997), universo de pesquisa é o conjunto de elementos ou pessoas que possuem 
características que serão objeto de estudo e a amostra, é uma parte do universo 
escolhido para uma representatividade. 

No que se refere ao instrumento de pesquisa, foi utilizado um roteiro de entrevista base 
contendo oito perguntas relacionadas ao mercado de eventos na cidade de Natal, tais 
quais: os serviços oferecidos pela empresa entrevistada, a sua atuação direta e 
indiretamente entre os anos de 2016 e 2018, a descrição do setor de eventos nos últimos 
três anos de acordo com a visão do entrevistado, a avaliação do entrevistado sobre às 
condições urbanas, a segurança, a infraestrutura e a organização turística para a 
captação de eventos na cidade, além de outras questões relacionadas ao Natal 
Convention Bureau, como o seu período de associação ao Natal CVB. 

De acordo com Lima (2016, p. 27), é “através da entrevista é possível construir histórias 
de vida, captar experiências, valores, opiniões, aspirações e motivações dos 
entrevistados, escolhidos segundo os critérios e interesses do tema investigado”. Logo, 
os conteúdos das entrevistas correspondem a base de dados aqui apresentadas e 
correlacionadas a partir do uso da técnica de mapas conceituais de Spink (2010), que 
agrupa o conteúdo de diferentes entrevistas a partir de tópicos-chaves organizados em 
forma de tabelas que facilitam o entendimento e a visualização integralizada do 
pesquisador. Assim, as entrevistas foram gravadas e transcritas para que depois 
pudessem ser agrupadas por conteúdo temático. Para manter o sigilo dos dados, os 
entrevistados foram identificados numericamente. 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com as entrevistas realizadas junto às seis empresas foi possível obter 
resultados relacionados à cidade do Natal como um potencial destino de eventos. Para 
tanto, foram avaliados alguns itens como: os fatos significativos em relação a Natal 
como destino de eventos, como a gestão pública atua em prol deste setor, avaliações 
sobre condições urbanas, segurança e infra-estrutura local, a percepção do que Natal 
tem de competitivo em relação aos estados vizinhos e a deficiência do setor de eventos 
na cidade. 

Mesmo sendo a Região Nordeste a segunda maior captadora de eventos no país 
(ABEOC, 2013), observa-se que essa distribuição regional não é igualitária, 
considerando-se os nove estados do Nordeste e suas dimensões continentais, bem 
como suas diferenças de desenvolvimento social e econômico. Por isso, a concorrência 
do mercado de eventos regional é bastante desigual e Natal tem perdido uma fatia 
significativa desse mercado por estar entre as duas cidades que mais captam eventos 
na região (Recife/PE e Fortaleza/CE), igualmente mais ricas e com maior infraestrutura 
urbana para atender a grandes eventos. Contudo,, os entrevistados apontaram fatores 
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favoráveis em relação a Natal como destino de evento, como mostrado na Tabela 01 
(em anexo). 

Dos seis entrevistados, cinco citam a localização do Centro de Convenções de Natal 
como um principal fator de destaque para que o município alcance o status de destino 
de eventos, bem como a sua proximidade com a cadeia hoteleira da cidade e o principal 
centro turístico urbano (bairro de Ponta Negra). Além disso, o Entrevistado 01 relatou 
que a cidade de Natal tem importantes fatos históricos, capazes de construir eventos 
relacionados à estes, movimentando o turismo na cidade. 

Já ao descrever Natal como um destino de eventos nos últimos três anos, há uma 
discrepância entre os seis entrevistados: dois deles afirmam que o setor de eventos na 
cidade esteve em declínio durante os últimos três anos, entretanto, quatro dos 
entrevistados afirmam um crescimento do setor de eventos na cidade e potencialidade 
para crescer ainda mais. Infelizmente não existem dados oficiais que corroborem com 
uma ou outra opinião, fato que pode ser considerado uma fragilidade na organização do 
setor, pois o mais provável é que o parâmetro de declínio ou crescimento de cada 
empresa está diretamente relacionado ao seu faturamento anual. Se tomarmos essa 

fato como padrão, pode-se considerar positivo o cenário dos últimos 3 anos. 

O segundo tópico temático se refere à atuação da gestão pública perante o setor de 
eventos, demonstrados na Tabela 02 (em anexo).  

É possível observar que, em relação à gestão pública no setor de eventos, há opiniões 
diversas. Os Entrevistados 02 e 03 relatam que houve melhorias enquanto gestão atual 
e o Entrevistado 06 afirma que há uma grande atuação dos órgãos públicos no setor de 
eventos, facilitando e ampliando o turismo de eventos na cidade de Natal. Já os 
entrevistados 01, 04 e 05 avaliam a atuação da gestão pública no setor de eventos com 
certa deficiência, acreditando que esta possa atuar de forma mais eficiente para que se 
possa haver um avanço qualitativo. De modo geral, após uma prévia consulta sobre a 
política pública de turismo estadual e municipal, constatou-se que nunca houve uma 
política específica para o desenvolvimento do setor de eventos, mas sim algumas ações 

pontuais, como a reforma do Centro de Convenções de Natal. 

Durante a entrevista, foi realizada uma avaliação pessoal dos entrevistados das seis 
empresas acerca de determinados itens na cidade de Natal, como suas condições 
urbanas, segurança, infraestrutura local e a organização turística para a captação de 
eventos para a cidade. Os resultados apurados estão apontados na Tabela 03 (em 
anexo). 

Em relação à avaliação das condições urbanas, segurança, infraestrutura e organização 
turística para captação de eventos da cidade de Natal, quatro, dentre os seis 
entrevistados, elencaram a rede hoteleira como um ponto positivo da cidade, bem como 
a proximidade que o Centro de Convenções tem em relação à estes, facilitando o acesso 
do turista que está praticando turismo de eventos na cidade. Os entrevistados acreditam 
que o Centro de Convenções tem uma localização estratégica e que o favorece perante 
outros centros. Dois dos entrevistados relataram que os problemas de insegurança 
acabam por afastar e diminuir o turismo de eventos na cidade, um destes relata os casos 
de insegurança que foram notícias nos jornais do Brasil e até do mundo, há alguns anos 
atrás. 
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Ao iniciar o tópico de resultados, foi afirmado acerca da competitividade entre Natal e 
outras cidades com seus respectivos centros de eventos, desse modo, os 06 
entrevistados relataram fatores prós em relação a Natal como destino de eventos, 
mostrados na Tabela 04 (em anexo). 

Com vista para o mar e para o principal cartão postal da cidade, o Centro de Convenções 
de Natal tem ano de inauguração datado de 1980 e a sua última grande reforma foi em 
2007. É perceptível que após sua reforma e ampliação em 2018 se abriu um novo 
horizonte ao setor de eventos, especialmente pela ampliação de 14.250 m² para 23.640 
m², dobrando sua capacidade de carga. Logo, pode abrigar grandes eventos como feiras 
congressos internacionais, podendo estes até ocorrer de forma simultânea, como 
acontece em Centros de Convenções de capitais vizinhas, melhorando o cenário 
competitivo do município. 

Observou-se que por unanimidade, os seis entrevistados destacaram esse fator como 
um diferencial positivo para atrair o turismo de eventos na cidade de Natal, tendo em 
visto a sua proximidade com a rede hoteleira, facilitando o acesso. Também foi 
destacado pelos entrevistados 04 e 06 a quantidade de leitos que a cidade oferece, 

possibilitando atender qualquer tipo de público e evento. 

A foto em anexo mostra a vista do novo auditório do CCNatal. O espaço multiuso conta 
com uma vista privilegiada do mar e do principal cartão postal da cidade, o Morro do 
Careca, fator de extrema relevância para a captação de grandes eventos com apelo 

turístico. 

Já em relação aos déficits do setor de eventos, apresentados na Tabela 05 (em anexo) 
os diversos problemas enfrentados pelos empresários em virtude da má administração 
do município.  

Os entrevistados elencaram fatores importantes que demarcam uma deficiência para a 
captação de eventos na cidade de Natal. O Entrevistado 05 relata que, mesmo após a 
reforma de ampliação do CCNatal, o mesmo deixa a desejar no quesito infraestrutura, 
bem como juntamente com o entrevistado 04, relatam também que a localização do 
novo aeroporto, inaugurado em 2014 para atender a Copa do Mundo FIFA de Futebol, 
é distante e de difícil acesso, trazendo dificuldades para a captação de eventos. Os 
Entrevistados 03, 04 e 06 afirmam que a gestão do CC apresenta falhas, não realizando 
uma demanda de captações necessárias. 

O Entrevistado 01 relata que há pouco interesse dos órgãos públicos investirem na 
captação de eventos para cidade, o que acaba ficando responsável apenas pela 
iniciativa privada, não havendo uma união entre os órgãos públicos e privados. Já o 
Entrevistado 02 acredita que deve haver uma maior divulgação do CCNatal, bem como 
mostrar as potencialidades do destino para o público externo, a fim de atrair cada vez 
mais eventos. 

  

 

Conclusão 
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Natal, assim como a maioria das capitais brasileiras, vive de períodos de baixa e alta 
estação, durante a baixa, o setor hoteleiro acaba em declínio, a economia local tem uma 
baixa e, com isso, a cidade tem investido no turismo de eventos, por ser uma 
possibilidade de alavancar a economia local durante período de baixa estação, tendo 
em vista que não só a rede hoteleira ou o Centro de Convenções obtém lucro, mas a 
cidade inteira, já que a cadeia econômica passa a ter uma movimentação em cadeia, 
gerando empregos, impostos e desenvolvimento local. 

A dinâmica e os impactos causados em meio ao mercado de eventos na cidade atua 
diretamente sobre o desenvolvimento do setor turístico de Natal, tendo em vista que a 
cadeia ao seu redor tem a sua economia movimentada enquanto ocorre um evento, 
sendo analisado também em conjunto com as empresas entrevistadas. Não só o espaço 
em que está recebendo o evento obtém um lucro, toda a cadeia próxima também tem 
uma movimentação econômica injetada, os hotéis, restaurantes, pequenos 
comerciantes da vizinhança, entre outros, como bem frisado nas tabelas 01 e 04. 

De acordo com os resultados obtidos através das 06 empresas entrevistadas, a 
proximidade do Centro de Convenções de Natal com o setor hoteleiro da cidade é um 
fator totalmente positivo à logística, mesmo que o aeroporto represente o maior ponto 
negativo pela distância e falta de segurança no trajeto. Também a questão da 
insegurança na cidade é generalizada, pois Natal foi considerada a 8 cidade mais 
violenta do mundo e a capital mais violenta do país segundo a ONG mexicana Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. Também a falta de limpeza 
pública adequada e de políticas públicas de captação de eventos têm afetado 
diretamente o desenvolvimento do mercado e seu cenário competitivo. 

Para além dos fatores elencados, é importante destacar que a falta de pesquisas sobre 
esse mercado dificulta muito o entendimento de sua dinâmica, inclusive para os próprios 
empresários locais. Por questões culturais e falta de hábito, a principal dificuldade no 
levantamento dos dados apresentados foi a concessão de informações que, mesmo 
com o compromisso de sigilo, foram, em sua grande maioria, negadas ou 
negligenciadas, fato que inviabilizou análises mais profundas e respostas mais precisas 
sobre este cenário. 

 
Referências 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS. II Dimensionamento 
Econômico da Indústria de Eventos no Brasil. Santa Catarina, 2013. 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. 1998. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. 
São Paulo: Futura, 286 p. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Editora 
Atlas S.A., 1996. 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1997. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 299 

 

LIMA, Márcia. O uso da entrevista na pesquisa empírica. In: ABDAL, Alexandre (et al.). 
Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: bloco quantitativo. São Paulo: 
SESC/CEBRAP, 2016. 

MARUJO, Noémi. Turismo, Turistas e Eventos. O caso da Ilha da Madeira. Tese de 

Doutoramento em Turismo, Évora: Universidade de Évora, 2012. 

MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 6ª ed. São 
Paulo: Editora Manole, 2013. 

Ministério do Turismo. MTur Inaugura Centro de Convenções em Natal. Brasil, 2018. 
Disponível em <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12225-
mtur-inaugura-centro-de-conven%C3%A7%C3%B5es-de-natal.html> Acesso em 03 de 
Jul. 2019. 

MIYAMOTO, Massahiro. Administração de Congressos Científicos e Técnicos. São 

Paulo: Edusp, 1987. 

NETO, Octavio. A sigla internacional M.I.C.E significa Meetings (Encontros), Incentives 
(Incentivos), Conferences (Conferências) and Exhibitions (Feiras) e está a cada ano 
mais presente no Brasil e no mundo. Grupo Radar de Comunicação. WTM Latin 

America, 201x. 

PAIVA, Ricardo A. Megaeventos e intervenções urbanas. Barueri/SP: Manole, 2017. 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ. Las 50 ciudades más violentas del mundo 2018. 
México, 2019. 

SPINK, Mary J. Linguagem e produção de sentidos no cotidiano [online]. Rio de Janeiro: 
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010. 

VERGARA, Sylvia C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 
Atlas, 1997. 

VILLELA, Flávia. Olimpíada deve movimentar US$ 1,8 bilhão na economia do Rio. Rio 
de Janeiro: Agência Brasil, 2016. 

ZANELLA, Luiz C. Manual de organização de eventos: planejamento e 
operacionalização. São Paulo: Atlas, 2012. 

 
Anexos 

 

 

Tabela 01 

 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 300 

 

Tabela 02 

 
 

Tabela 03 

 
 

Tabela 04 

 
 

Tabela 05 

 
 

Imagem CCNatal 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 301 

 

CÓDIGO: HS0609 

AUTOR: CECILIA NASCIMENTO JOHNSON 

ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU 

 

 

TÍTULO: OS FUNDAMENTOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SERVIÇO 

SOCIAL: Redesenhar o caminho da sistematização teórica dos graduandos da UFRN 

Resumo 

 
 
O presente relatório tem como objetivo apresentar a síntese das atividades 
desenvolvidas no projeto de Iniciação Científica, no período 2018.2 a 2019 .1. Visa 
sobretudo, analisar o percurso teórico-metodológico que os graduandos do curso de 
Serviço Social no processo de elaboração de suas produções acadêmicas, 
particularmente no processo de estágio e na elaboração do TCC. Os discentes, ao 
produzirem seus trabalhos escritos, delineiam caminhos nos quais vem apresentando 
fragilidades em suas sistematizações teóricas (da pratica) ao se apropriarem dos 
objetos da realidade social. Dessa forma, pode ser observado tendências 
conservadoras ainda desenvolvidas pelos graduandos: a primeira, refere-se a uma 
visão tecnicista ainda muito calcada no receituário de técnicas, revelando uma 
abordagem positivista na forma de analisar a realidade e nela a profissão, evidenciando 
a carência de uma abordagem numa perspectiva de totalidade social.  Em segundo 
lugar, tem-se o formalismo encontrado no que tange ao trato da relação "teoria e 
prática": Muitos discentes reclamam não encontrar na prática do fazer profissional as 
teorias que aprenderam no ambiente acadêmico, revelando, assim, um teoricismo e 
metodologismo expressos em suas análises sobre determinado objeto. Trabalhados de 
forma qualitativa e quantitativa os dados desta pesquisa, mediado por um referencial 
teórico, o relatório busca oferecer os resultados desta pesquisa. 
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Abstract 

 

This report aims to present the synthesis of the activities developed in the Scientific 
Initiation project, in the period 2018.2 to 2019.1. It aims mainly to analyze the theoretical-
methodological course that the undergraduate students of the Social Work course in the 
process of elaboration of their academic productions, particularly in the internship 
process and in the elaboration of the CBT. The students, when producing their written 
works, delineate ways in which they have presented weaknesses in their theoretical 
systalizations (of practice) when appropriates the objects of social reality. In this way, 
conservative tendencies can be observed still developed by the undergraduate students: 
the first, refers to a technicist view still very high in the prescriptions of techniques, 
revealing a positivist approach in the way of analyzing the reality and The profession, 
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evidencing the lack of an approach from a social totality perspective. Secondly, there is 
the formalism found in relation to the relationship "theory and Practice": Many students 
complain not to find in the practice of doing professional the theories they learned in the 
academic environment, thus revealing a theoricism and Methodologism expressed in 
their analysis of a given object. In a qualitative and quantitative manner, the data of this 
research, mediated by a theoretical framework. 

 
 

Keywords: Fundamentals of Social Work, vocational training 

Introdução 

O presente relatório busca trazer os resultados de uma pesquisa que se apresenta 
importante para os estudos e análises sobre os Fundamentos Teóricos-Metodológicos 
da profissão no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: a 
sistematização teórico-prática da produção acadêmica dos discentes. Foram lidos e 
estão em processo de análise 8 trabalhos acadêmicos dos alunos, sendo 4 Relatórios 
de Final de Estágio e de 4 (quatro) Trabalhos de Conclusão de Curso. A leitura e análise 
dessas produções de conhecimento elaboradas pelos alunos tem nos indicados à 
constatação de alguns aspectos que incidem e respondem as inquietações postas 
quanto a um receituário de técnicas, o que expressa uma abordagem positivista na 
forma de analisar a realidade e nela a profissão. Evidencia-se a carência de uma 
abordagem numa perspectiva de totalidade social. A presença do formalismo 
encontrado no trato da relação no trato da relação "teoria e prática": muitos discentes 
reclamam não encontrar na prática do fazer profissional as teorias que aprenderam no 
ambiente acadêmico, revelando, assim, um teoricismo e metodologismo expressos em 
suas análises sobre determinado objeto. 
 
É significativo e relevante levar em consideração essa discussão, justamente, porquanto 
um trabalho escrito reflete as visões de mundo dos alunos, ou seja, revela quais são os 
principais pontos de análise que os estudantes e futuros profissionais desenvolvem no 
âmbito da sua formação profissional e compartilham com a comunidade acadêmica. 
Mas não só isso: reflete, também, o tipo de intervenção e os caminhos do fazer 
profissional que vão delimitar suas trajetórias no exercício profissional. Exatamente por 
isso que é de extrema importância que tais “fazeres” estejam de acordo com o Projeto 
Ético-Político da profissão e, consequentemente, com o Código de Ética Profissional. 
Sempre dando margem a criticidade e às interpretações da totalidade social, evitando 
contextualizações e análises superficiais - aquelas que perpassam somente o plano do 
que é visto no cotidiano - e sempre tentando buscar a essência das expressões da 
“Questão Social”. 
 
De acordo com Marilene Coelho, 
 
Trata-se de formas de ser do Serviço Social que expressam posicionamentos teóricos-
práticos e ideopolíticos presos às expressões fenomênicas do ser social, no qual o fazer 
profissional limita-se às aparências, tanto no âmbito do conhecimento quanto da 
intervenção, pois o movimento da consciência para conhecer a realidade não chega à 
essência. (COELHO, 2013, p.13). 
 
Dessa maneira, busca-se identificar os fundamentos teórico-metodológicos que são 
trabalhados junto aos discentes durante o seu processo formativo: as mediações desses 
fundamentos aprendidos em sala de aula, nos locais de estágio obrigatório, assim como 
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em suas leituras e sistematizações teórico-práticas, referentes a bibliografia utilizada no 
processo de elaborações do TCC. 
 
O projeto de pesquisa vem se debruçando nas problemáticas/fragilidades encontradas 
nas sistematizações teóricas dos discentes, quais sejam: O primeiro aspecto diz 
respeito a construções pautadas e focalizadas nas técnicas e instrumentos usados pela 
profissão, em detrimente da utilização de uma metodologia que beneficia análises numa 
perspectiva de totalidade social. O segundo aspecto analisado seria o ecletismo e a 
fragmentação decorrentes do não uso de abordagens dialéticas: os discentes se 
propõem a discutir seus respectivos objetos usando diversos tipos de teorias. E, em 
terceiro lugar, a questão do uso epistemológico da teoria marxiana: sabe-se que, as 
grades curriculares do curso de Serviço Social, assim como o Projeto Ético-Político, 
indicam o aprofundamento dos discentes em análises metodológicas do ser social. Por 
vezes, o movimento executado é simplório e não perpassa o uso epistemológico da 
teoria. 
 
Este relatório discute essas questões e traz resultados parciais baseados em um ano 
de pesquisa, demonstrado a importância da Iniciação Científica para os  
 
Metodologia 

 
A metodologia desenvolvida neste projeto de pesquisa consiste numa pesquisa 
documental, cujos documentos são produzidos pelos discentes do curso de Serviço 
Social. Consistem esses documentos nos Relatórios de Estágio e os respectivos 
Trabalhos de Conclusão de Curso. Como critério de elegibilidade procurou-se observar, 
principalmente, trabalhos de conclusão de curso que desenvolvem estudos sobre a 
profissão e, por consequência a leitura dos relatórios de estágio. Convém salientar que 
essas produções constituem sempre em trabalhos realizados pelos mesmos discentes. 
Isto serve de estratégia para poder pensar o crescimento intelectual dos graduandos, 
entre o processo de construção do relatório e elaboração do TCC. 
 
Além disso, durante o processo de estudo e investigação dos dados, ocorre um 
aprofundamento nas discussões sobre os fundamentos do Serviço Social. Livros, textos 
e diálogos com autores e autoras estão sendo estudados e refletidos. Cabe aqui citar a 
produção de Yolanda Guerra, com seu debate sobre a instrumentalidade; de Marilene 
Coelho, que dialoga com a questão da imediaticidade na prática do Serviço Social e, 
Maria Carmelita Yazbek, discutindo os Fundamentos da profissão. Esses estudos 
teóricos são imprescindíveis para o aprofundamento dos estudos da dimensão teórico-
metodológica da produção desenvolvida na profissão e, nesta pesquisa, tornaram-se 
necessários para o entendimento de variadas questões relacionadas ao tema. 
 
Importa dizer que os livros e textos estudados por docente e discente, neste um ano de 
desenvolvimento da pesquisa, foram concretizados através de encontros, onde 
realizava-se a discussão dos temas propostos. Sem dúvidas, o ato de discutir o que se 
estava a ler foi bastante enriquecedor e impulsionador, principalmente para a discente 
que esteve como bolsista de Iniciação Científica. 
 
Analisando alguns quesitos dos textos da pesquisa foram utilizados formulários 
elaborados para esta finalidade, e, nestes encontra-se tópicos que buscam investigar o 
processo de sistematização teórica (da prática), objeto da pesquisa dos discentes na 
sua produção acadêmica. Na perspectiva de compreender o movimento da relação 
teoria e prática mediado pelos estudantes no processo de construção dos trabalhos em 
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análise. Foram delimitados os seguintes pontos: coerência entre título e conteúdo; o 
resumo, se apresenta objetivos, metodologia, principais resultados e concisão; 
introdução, se contém contextualização socio-histórica, problematização do tema, 
justificativa na escolha do tema, objetivos gerais e específicos, relevância do tema; 
processo metodológica, incluindo os procedimentos metodológicos, as técnicas, 
apresentação e desenho do estudo apropriado para atingir os objetivos, a exposição e 
análises dos dados; desenvolvimento do texto, se apresenta elementos teóricos da área 
do conhecimento investigado e/ou vivenciado, a definição de categorias e/ou conceitos 
utilizados, assim como, do estado da arte apropriados à área de investigação; se há 
clareza e raciocínio lógico no que foi desenvolvido? Se apresentam “consistência” 
teórica e objetividade? Conclusões, se são claras e objetivas? Se são baseadas nos 
estudos achados por meio da pesquisa realizada, se as análises executadas são 
coerentes com a metodologia utilizada? 
 
Além disto, também são aprofundados dados que dizem respeito a estrutura própria da 
produção dos alunos, assim como as referências utilizadas, a ortografia e gramática 
também são observadas, além do uso correto da língua portuguesa. Ademais, inclui a 
própria normatização do texto, segundo a orientação da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) foi outro quesito levado em consideração. Ou seja, são 
analisados conteúdo e forma. Em relação ao conteúdo, pode-se dizer que a pesquisa 
objetiva identificar e analisar a apreensão pelos alunos dos fundamentos teórico-
metodológicos, quando se apropriam do objeto da intervenção e objetivam esta 
apropriação na construção e sistematização teórica de suas experiências no estágio 
curricular, demarcando. Nesta analise tem-se as tendências conservadoras presentes 
na relação teoria, realidade e método. A primeira perspectiva consiste na ênfase as 
técnicas e instrumentos do exercício profissional.[MCC1] Quer dizer, identifica-se 
discentes que desenvolvem seu trabalho acadêmico associado a uma abordagem 
positivista na forma de analisar a realidade e nela a profissão. Isto acaba por 
desenvolver um trabalho com um caráter descritivo, priorizando a dimensão técnico-
operativa, se distanciando de uma análise que envolve a dimensão teórico-
metodológica, articulada as dimensões ético-políticas, reeditando o caráter conservador 
na análise da profissão na contemporaneidade.  
 
Resultados e Discussões 

 

Tanto do primeiro semestre do ano, quanto do segundo. Os resultados encontrados 
foram: dos 61 trabalhos de conclusão de curso que foram produzidos pelos discentes 
de Serviço Social durante todo o ano, apenas 27 abordaram a profissão, ou seja, 
44,26% dos discentes. O critério geral para a análise foi se estes trabalhos tratavam o 
exercício profissional ou sobre a formação acadêmica. Os outros 34 discentes (55,74%) 
sistematizaram seus trabalhos de forma a contemplar outras temáticas. Estas, 
importante dizer, abordam as expressões da Questão Social que também se 
apresentam deveras imprescindíveis para a profissão, porém, que não se relacionam 
ao exercício profissional e a formação, alvo de interesse desta pesquisa. 

E necessário falar sobre as temáticas diferentes abordadas: Gravidez na adolescência; 
Adoção por Casais Homoafetivos; Violência contra Mulheres; Crianças e Idosos; Cotas 
Raciais na Educação; Altas Compartilhadas no âmbito do hospital; Governo Petista: 
ascensão e queda; Sexo, Gênero e Educação; Família e a Bolsa Família; Humanização 
na Saúde; A Privatização na Saúde; A Docência e o Processo de Adoecimento; 
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Planejamento Reprodutivo da Mulher; Economia Solidária; As Necessidades dos 
Estudantes e a Assistência Estudantil; Organização dos Movimentos Estudantis; 
Participação Popular, entre outras. Pode-se ver, que esses objetos têm ampla 
imprescindibilidade para o conhecimento das realidades em que atuam os e as 

assistentes sociais, mas que não versam sobre a profissão. 

Podemos concluir com essas informações que a grande maioria do alunato do curso de 
Serviço Social ainda se debruça pouco nas discussões sobre a formação acadêmica e 
ao exercício profissional, o que acaba amolecendo o debate e o desenvolvimento das 
questões relativas aos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos no ambiente 
da UFRN. Assim, necessita-se concretizar mais as questões que se debrucem na 
fundamentação da profissão. 

 

Conclusão 

 

Observando o que foi tratado no texto pode-se reiterar a importância de análises que 
procurem percorrer a totalidade social, que permitam que os sujeitos produzam 
construções ideais do real e que se busque as contradições da realidade concreta. É 
importante conhecermos as teorias e conceitos que contextualizaram o fazer 
profissional do Serviço Social durante todo seu tempo de vida, contudo, devem ser 
superadas as perspectivas conservadoras da ordem vigente e aquelas que já não 
cabem mais no modo de pensar a profissão. O que se busca, de acordo com o projeto 
político profissional e o Código de Ética atual é a transformação societária e teorias 

como as discutidas aqui não procuram romper com o que está dado. 

A graduação deve permitir aos discentes uma formação crítica, fazendo com que os 
alunos possam, cada vez mais cedo, largar a ideia de que Serviço Social tem “receita” 
pronta. Também, o processo de formação deve incentivar e apresentar, desde os 
primeiros períodos, a unidade do saber/fazer. Esses dois se completam e materializam 
o que é objetivo para a profissão. Dessa maneira, entende-se que abordagens calcadas 
no materialismo histórico-dialético e na ética profissional contribuem de forma ampla, 
provocando o entendimento real do que é considerado “problemático” e caro a profissão. 

De acordo com Maria Carmelita Yazbek (2018), 

O trabalho do assistente social pode produzir resultados concretos em diversas esferas: 
nas condições materiais, sociais, políticas e culturais da vida de seus usuários; em seu 
acesso e usufruto de políticas sociais, programas, serviços, recursos e bens; em seus 
comportamentos e valores; em seu modo de viver e de pensar; em suas formas de luta 
e organização; e em suas práticas políticas de resistência.” (YAZBEK, 2018, p.49). 
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TÍTULO: O INSIDIOSO ESTADO DE DIREITO BRASILEIRO E O 

RECRUDESCIMENTO DA LGBTFOBIA: UMA ANÁLISE DO DIREITO À SAÚDE PARA 

POPULAÇÃO LGBT NOS GOVERNOS PETISTAS E BOLSONARISTA 

Resumo 

O presente relatório é fruto da continuidade do projeto de pesquisa “O direito à cidade 
da população LGBT em Natal: do combate a LGBTfobia à luta pela garantia de direitos” 
a partir do plano de trabalho “O recrudescimento da LGBTfobia na cidade do Natal e 
violação de direitos: as implicações na saúde dos indivíduos”. A pesquisa objetivou 
analisar as principais formas de violações dos direitos LGBT no acesso aos serviços de 
saúde e as principais reivindicações dos sujeitos coletivos LGBT em nível nacional 
nesse campo. A partir disso, observou-se as respostas do Estado brasileiro às 
reivindicações nessa área em relação à diversidade sexual e à identidade de gênero 
nos governos petistas (2003-2016) e no primeiro semestre do governo de Jair 
Bolsonaro. Para isso, utilizou-se o método do materialismo histórico-dialético buscando 
analisar o âmbito da saúde inserido na totalidade da estrutura da sociabilidade do 
capital, a qual lhe impõe determinantes estruturais que conformam e ao mesmo tempo 
extrapolam o campo da conquista dos direitos sociais. A partir de uma revisão 
bibliográfica, constatou que, embora tenha se visualizado avanços substanciais nas 
políticas de promoção da cidadania LGBT, bem como na saúde, nos governos petistas, 
as políticas de defesa dos direitos humanos dessa população sofrem ataques desde os 
governos do Partido dos Trabalhadores, que só se aprofundou com o golpe jurídico-
parlamentar em 2016 e está se intensificando de forma ímpar no governo de Jair 
Bolsonaro. 
 
Palavras-chave: População LGBT. Direitos-Humanos. Políticas Públicas. Saúde. 

TITLE: THE INSIDIOUS STATE OF BRAZILIAN RIGHT AND THE INCREASE OF 

LGBTPHOBIA: AN ANALYSIS OF THE RIGHT TO HEALTH FOR THE LGBT PEOPLE 

IN THE PETISTAS AND BOLSONARIST GOVERNMENTS 

Abstract 

 

This report is the result of the continuity of the research project “The right to the city of 
the LGBT population in Natal: through the combat against LGBTphobia to the fight for 
the rights garantee” from the work plan “The increase of LGBTphobia in Natal and 
violation of rights: the implication on the individuos health”. This reasearch aimed to 
analyze the main violation forms of LGBT rights in acess to health services and the main 
claims of LGBT colletives subjects at the national level in this field. Through this, it was 
observed the brazilian state responses to the claims in this area in relation to sexual 
diversity and gender identity in the Petistas governments (2003-2016) and in the first 
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semester of Jair Bolsonaro’s government. To this end, it was utilized the historical-
dialectical materialism method, seeking to analyze the scope of health inserted in the 
totality of the sociability structure of the capital, which imposes structural determinants 
that conform and at the same time extrapolate the field of the conquest of social right. 
From a bibliografic review, it was found that, although substancial advances have been 
made in the policies to promote LGBT citizenship, as well as in health, in the Petistas 
government, the human rights policies of this peoples suffers attacks since the Workers’ 
Party, which was only deepened in 2016 with the juridical-parliamentary coup and it is 

intensifying in a unique way in the government of Jair Bolsonaro. 

 
 
Keywords: LGBT population. Human rights. Public policies. Health. 

Introdução 

Este relatório visa a continuidade do projeto de pesquisa “O direito à cidade da 
população LGBT em Natal: do combate a LGBTfobia à luta pela garantia de direitos” 
desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos 
(GEPTED) e do Grupo de Estudos e Pesquisa Questão sócio ambiental-urbano-rural, 
Trabalho, Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS) da UFRN. O projeto 
vincula-se, ainda, a uma pesquisa nacional do PROCAD-CAPES intitulada “Crise do 
capital e fundo público: implicação para o trabalho, os direitos e as políticas sociais” que 
agrega, além dos dois grupos da UFRN, pesquisadores (as) da UnB e UERJ. 

Nesse sentido, o plano de trabalho que deu origem aos resultados que serão aqui 
explanados tem como tema “O recrudescimento da LGBTfobia na cidade do Natal e 
violação de direitos: as implicações na saúde dos indivíduos”, dando ênfase ao direito à 
saúde da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) – 
entendido como fundamental para exercer o direito à cidade – e suas possíveis 
violações nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) atrelada ao aumento da 

LGBTfobia na realidade brasileira e a consequente negação do direito à cidade. 

Para isso, analisamos o conceito ampliado de saúde – entendido como resultado das 
determinações sociais – e sua relação com a diversidade sexual tendo como objetivo 
geral caracterizar e averiguar as principais formas de violações dos direitos LGBT no 
acesso aos serviços de saúde. Para tal, estabeleceram-se objetivos específicos que 
consistiram em identificar e analisar as principais reivindicações dos sujeitos coletivos 
LGBT no campo da saúde e observar quais as respostas do Estado brasileiro às 
reivindicações na área da saúde em relação à diversidade sexual e à identidade de 
gênero. Os resultados que serão apresentados a seguir são preliminares e deram fruto 
a um artigo submetido ao 16º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de autoria da 
discente e docente orientador(a) desse plano de trabalho. 

 

Metodologia 

 
A partir do entendimento que a metodologia consiste no caminho do pensamento e da 
prática que é desenvolvido para apreender a realidade (MINAYO, 1994), a pesquisa 
aqui desenvolvida buscou apreender o direito dos indivíduos LGBT à saúde a partir de 
uma perspectiva de totalidade, buscando captar, nas capilaridades da sociabilidade 
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capitalista, determinantes sociais que incidem no nosso objeto de estudo. Essa forma 
de abordagem foi adotada devido ao método de investigação utilizado ser o 
materialismo histórico-dialético, o qual, a partir do conhecimento teórico, propicia os 
elementos necessários para problematizar a aparência dos fenômenos sociais e 
apreender sua essência fazendo, assim, um movimento de pensar o concreto em suas 
múltiplas determinações. 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas para investigação do objeto de estudo 
contemplaram estudos e debates sobre diversidade sexual e saúde. Assim, a pesquisa 
foi desenvolvida em duas instâncias: tanto a partir da revisão bibliográfica e documental, 
quanto através de reuniões e atividades no âmbito do GEPTED e do QTEMOSS, as 
quais se mostraram relevante na medida em que nos capacitava a entender a realidade 
social em que o objeto de estudo se insere e o fazer profissional do Serviço Social. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelos grupos, pode-se destacar as reuniões que 
aconteciam mensalmente, as quais eram o momento de pesquisadores em todos os 
níveis da academia – graduação, mestrandos, doutorandos e docentes – partilharem 
seus estudos e resultados de pesquisas. Esses momentos são ricos na medida em que 
matizavam os conhecimentos na área da pesquisa social e devido ao fato dos grupos 
terem membros que seguem linhas de pesquisas semelhantes, o que proporcionou 
contribuições positivas com elementos que alimentaram essa pesquisa. 

Além disso, ao longo de 2018.2 e 2019.1, foram desenvolvidas pelo GEPTED e 
QTEMOSS várias atividades, dentre elas destacam-se as que possibilitaram análises 
da conjuntura política para melhor compreensão da realidade brasileira e do processo 
eleitoral de 2018, curso sobre trabalho e instrumentalidade no Serviço Social ministrado 
pela professora Drª Erlenia Sobral – o qual explanou a respeito do trabalho profissional, 
instrumentos e desafios na atuação do Serviço Social – e um curso de Pesquisa com a 
professora Drª Silvana Mara, no qual foi abordado a construção dos principais 
elementos de um projeto de pesquisa a partir da perspectiva do materialismo histórico-
dialético. 

Ademais, contribuíram para as reflexões desse plano de trabalho a participação na aula 
inaugural do Programa de Pós-graduação em Serviço Social (PPGSS) que teve como 
tema “As principais categorias da ontologia de Lukàcs”, ministrada pelo professor Dr. 
Sérgio Lessa, que trabalhou a categoria da ontologia do ser social, que a partir do 
trabalho e como o indivíduo se constitui enquanto um ser diverso, sendo justamente o 
traço constitutivo da diversidade humana do gênero humano a responsável pelo 
desenvolvimento das forças produtivas ao longo dos anos. Além disso, foi possível 
entender a construção social da individualidade dos sujeitos de acordo com as 

necessidades da classe dominante em cada momento histórico. 

Ainda no contexto da pós-graduação, a aula temática sobre Diversidade Sexual, na 
disciplina Movimentos sociais, lutas sociais e direitos, ministrada pela professora Drª 
Silvana Mara também contribuiu nos estudos na medida em que foi possível entender 
os indivíduos LGBT como fruto da diversidade humana a partir do processo de 
individuação desenvolvido por meio do trabalho ontológico, onde cada indivíduo se 
apropria do seu tempo histórico de forma diferente, a depender de suas condições 
objetivas e subjetivas, gestando, assim, as dimensões da diversidade humana no que 
se referem a diferentes culturas, etnias, religiões e, relevante para o nosso estudo, a 
orientação sexual e identidade de gêneros. Nesse sentido, a partir dessas aulas foi 
possível entender a diversidade sexual como fruto da diversidade humana. 
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No que se refere a segunda parte da investigação, o estudo da problemática do plano 
de trabalho foi iniciada a partir de um estado da arte, através de um levantamento em 
teses, dissertações, artigos e livros sobre as temáticas da diversidade sexual, direitos 
da população LGBT e LGBTfobia a fim de me aproximar do tema de estudo. Em seguida, 
foi feito um levantamento de crimes de caráter LGBTfóbicos, violações dos direitos 
LGBT em nível nacional no âmbito do trabalho e, com maior ênfase, a questão da 
LGBTfobia nos serviços de saúde. 

Para esse levantamento, foram utilizados os relatórios “População LGBT morta no Brasil 
- Relatório 2018” do Grupo Gay da Bahia (GGB) e “Violência LGBTFóbicas no Brasil: 
dados da violência” organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH) com base 
nos dados do Disk 100, GGB e Rede trans. Além de fazer esse levantamento, foi 
também analisado como os meios de comunicação social midiáticos vinham abordando 
esse assunto, a exemplo de sites como Folha de São Paulo, Estadão, Universo Online 
(UOL) e G1, bem como buscou-se analisar como está o panorama de projetos de leis a 
respeito dessa temática. 

 

Resultados e Discussões 

 
O direito a cidade é entendido enquanto um direito coletivo de seus habitantes 
desfrutarem de um padrão de vida adequado (SANTOS; SILVA, 2015). Porém, as 
cidades na sociabilidade capitalista desenvolvem-se de forma desigual, de modo que 
atende prioritariamente as necessidades do processo de acumulação do capital e não 
as necessidades humanas. Nesse sentido, “[...] a cidade, sob à égide do capital, se 
caracteriza pela falta de acesso com qualidade à saúde, à educação, à segurança 
pública, à cultura, ao transporte e ao lazer” (SANTOS; SILVA, 2015, p.502). Os reflexos 
disso se apresentam a partir da violação de direitos e variadas modalidades de violência, 
que aparece de forma mais acentuada em populações mais oprimidas, a exemplo da 
LGBT. 

Nesse sentido, este estudo constatou que o direito da população LGBT em ocupar as 
cidades de forma digna vem sendo violado das mais diversas formas: só no ano de 
2018, o relatório do GGB aponta que foram 420 mortes de pessoas LGBT, e esse 
número vem aumentando desde 2016, dando ao Brasil o título do país que mais mata 
LGBT no mundo. Como o Estado brasileiro não dispõe de um canal próprio para essas 
denúncias, muitos crimes de ódio são registrados e investigados como um latrocínio, 

portanto, a realidade pode ser ainda mais obscura que a aqui apresentada. 

Além disso, o relatório organizado pelo MDH no ano de 2018 afirma que, só no “Disque 
100”, registrou-se 1.720 denúncias de violações de direitos de pessoas LGBT no ano 
de 2017, onde a cada dez casos, sete são referentes a episódios de discriminação. O 
mesmo ministério apontou que em 2018 houve um total de 2.964 violações de direitos 
humanos de caráter LGBTfóbico, com destaque para o fato de que essa LGBTfobia 
pode ser mais sentida por jovens, negros e pardos. Diante disso, verifica-se que as 
violações no âmbito do acesso à saúde é só mais uma das várias expressões de 

violência e negação de direitos na vida destes indivíduos no espaço citadino. 

Com frequência, o direito do acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) 
brasileiro tem sido negado à população LGBT de forma singular, pois, ainda que pareça 
haver uma barreira rígida no acesso ao direito à saúde de toda classe trabalhadora, 
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para esse segmento populacional essa barreira se mostra de forma mais complexa, pois 
a LGBTfobia se expressa de múltiplas formas, inclusive, através da violência 
institucional. 

Essa modalidade de violência se objetiva em práticas preconceituosas e 
discriminatórias por parte dos profissionais da saúde no atendimento dos LGBT. 
Segundo o Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas da Rede Feminista (2006), alguns 
motivos recorrentes que levam estes referidos indivíduos a não procurarem os serviços 
são: 1) à existência de discriminação; 2) o despreparo dos profissionais para lidar com 
as especificidades desse grupo populacional; 3) às dificuldades das mulheres em 
assumirem a homo ou a bissexualidade; e 4) à negação do risco. Assim, esses fatores 
fazem com que muitas mulheres lésbicas não procurem as redes de saúde devido à 
violência psicológica ou física que podem chegar a ser submetidas. 

Nesse sentido, Cardoso e Ferro (2012) apontam que muitas das doenças que 
acometem o segmento LGBT se dá devido ao receio em se ter consultas regulares e 
buscarem os demais serviços do SUS pelos motivos anteriormente citados. Além disso, 
partindo do conceito ampliado de saúde, o fator da discriminação e preconceito, em 
virtude de orientação sexual e/ou identidade de gênero, incidem de forma preponderante 
no processo de saúde-doença, submetendo essa população a mais sofrimento e 
levando-os ao adoecimento físico e psíquico (DUARTE, 2014). 

Dessa forma, é notório que os espaços de saúde também são palco da reprodução da 
LGBTfobia. Esta se tornou mais presente na sociedade brasileira mediante o 
recrudescimento do conservadorismo, que teve como marco o golpe jurídico-
parlamentar de 2016 que destituiu a Presidenta da República Dilma Rouseff. Esse foi 
um marco histórico da implementação de forma mais acentuada de uma agenda 

neoliberal no país, a qual se opõe ao desenvolvimento dos direitos sociais. 

O golpe marcou a interrupção de uma série de avanços nos marcos legais que vinham 
sendo conquistados na agenda da população LGBT, ainda que de forma insuficiente e 
longe de erradicar todo preconceito do padrão heterossexista de dominação que a 
sociabilidade do capital fertiliza, mas se constitui enquanto fundamental para o 
enfrentamento da LGBTfobia em nível de Estado. 

Um importante sujeito político nas conquistas desses direitos é o Movimento LGBT, o 
qual, durante os governos petistas, deu uma maior ênfase em uma militância que 
objetiva a obtenção de “[...] políticas públicas desenvolvidas especificamente para a 
promoção e proteção dos direitos da população LGBT” (PEREIRA, 2016, p.120). Tal 
processo foi permeado de contradições e limites, mas indiscutivelmente com mais 
abertura ao diálogo e atenção às reivindicações. Durante esses governos, foi possível 
desenvolver articulações entre a sociedade civil e o governo em conferências nacionais 
para apresentar as demandas dos indivíduos e grupos organizados LGBT. 

Antes mesmo dos governos petistas, a saúde foi pioneira nas políticas para população 
LGBT: no final da década de 1980, com mais ênfase na década de 1990, houve uma 
epidemia de AIDS no Brasil e no mundo; essa doença foi associada a 
homossexualidade de forma preconceituosa e taxada de forma pejorativa como “peste 
gay”, pois estes eram considerados o grupo de risco em decorrência de suas práticas 
sexuais (DUARTE, 2014). Nesse sentido, mediante extremo preconceito com os 
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homossexuais homens, o Estado entra em cena criando programas e políticas de saúde 
para combater a AIDS. 

Foi somente nos marcos do primeiro governo Lula (2003-2006) que essas políticas de 
HIV/AIDS se transformaram em “[...] políticas de direitos humanos e cidadania com a 
implantação de políticas afirmativas e participativas” (PEREIRA, 2016, p.122). Dessa 
forma, o Estado passa a reconhecer, nos marcos legal, esses indivíduos enquanto 
sujeito de direitos. Uma conquista importante no período foi o programa Brasil sem 
Homofobia (2004), o qual é fruto da articulação entre o governo Lula e segmentos 
organizados no campo democrático da sociedade civil a fim de combater a violência e 
a discriminação contra os LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual. 

Sobre o referido programa, identificamos três ações voltadas para o âmbito da saúde: 
“[...] a principal delas talvez seja a formalização do Comitê Técnico de Saúde da 
População de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais, do Ministério da Saúde, com 
o objetivo de estruturar uma Política Nacional de Saúde para essa população.” (MELLO; 
PERILO; BRAZ, PEDROSA, 2011, p.14). As demais ações ficaram no campo da 
capacitação dos/as profissionais de saúde para atender e produzir conhecimento nessa 

área conforme as especificidades da população LGBT. 

Ainda nos marcos do governo petista, nas conferências nacionais LGBT, puderam ser 
visualizadas suas demandas no campo da saúde. Dentre elas, destacam-se: o fomento 
de pesquisas relacionadas às especificidades da saúde da população LGBT – 
enfatizando a saúde sexual de transexuais e travestis nos tratamentos hormonais e 
desenvolvimento das técnicas do processo transsexualizador – e a discussão sobre a 
temática da diversidade sexual através da educação continuada do SUS, a fim de 
qualificar os profissionais da saúde para o atendimento desse segmento populacional 
(BRASIL, 2016), pois a desinformação para lidar com pessoas que não sejam hétero-
cis obstaculiza, também, a efetivação do direito à saúde desses indivíduos. 

Como resultante desse processo, em 2011 é lançada a Política Nacional de Saúde 
Integral de LGBT, a qual, além de contemplar as particularidades dessa população, 
prevê a promoção da saúde integral, nos níveis de atenção e prevenção das doenças e 
considera outras dimensões na hora de pensar a saúde do usuário. Isso acontece 
mediante a idealização da:  

[...] inclusão de variáveis que caracterizam a diversidade populacional nos processos de 
formulação, implementação de políticas e programas no SUS, envolvendo: orientação 
sexual, identidade de gênero, ciclos de vida e raça-etnia. (Brasil, 2010, p.15 apud 
MELLO; PERILO; BRAZ, PEDROSA, 2011, p.16). 

Ademais, pode-se citar como avanço a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher, que considera as especificidades da saúde da mulher lésbica, e a Carta dos 
Direitos dos Usuários da Saúde (2006), que aborda o direito do usuário ser atendido 
livre de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero e das pessoas 
serem identificada com o nome que preferir (MELLO, L.; PERILO, M.; BRAZ, C. A.; 

PEDROSA, C., 2011). 

Além de sinalizar um avanço na implementação da agenda neoliberal e do 
conservadorismo como aqui demonstrado, o golpe de 2016, significou o início de um 
tempo histórico de retrocesso na agenda da classe trabalhadora, que já visualizava-se 
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desde o segundo mandato da presidenta Dilma Rouseff. Embora tenhamos conquistado 
muitos avanços nas Políticas para população LGBT, estas encontravam dificuldade de 
se objetivarem devido ao pouco investimento que recebiam. 

Conforme aponta o portal da transparência do Governo Federal, os repasses da União 
às políticas LGBT foram decrescentes a partir de 2014, com 1,4 milhões, 2015 com um 
total de 897 mil e 2016 com 512 mil, não sendo especificado nada para as ações da 
saúde. Em 2017 não encontramos registros de repasses. Segundo o Ministério dos 
Direitos Humanos, no governo Temer a ideia foi investir em campanhas publicitárias de 
conscientização da sociedade, as quais se apresentam de forma tímida e de pouco 
alcance devido sua não transmissão nos principais veículos de comunicação social. 

Ademais, o golpe de 2016 significou também o fomento de um processo que iria levar 
Jair Bolsonaro a Presidência da República Brasileira. Sua eleição em 2018 simbolizou 
a chegada de um período obscuro em relação aos processos democráticos, as políticas 
para LGBT, para mulheres e para a população negra e indígena. 

Na primeira semana de governo, foi decretada a Medida Provisória 870/2019, que 
restringe e especifica o público que faz parte das diretrizes de promoção dos Direitos 
Humanos, que retirou a população LGBT do público alvo, representando uma derrocada 
na promoção dos direitos e defesa de sua dignidade humana, pois agora ficará a cargo 
de uma diretoria subordinada à Secretaria Nacional de Proteção Global do ministério. 
Essa determinação mostra uma deliberada ofensiva contra a população LGBT e acaba 
por explicitar a falta de compromisso do Estado brasileiro no enfrentamento da violência 
e violações de direitos. 

No âmbito da saúde, até o momento atual da pesquisa, havia uma cartilha para 
apresentação de proposta do Ministério da Saúde em 2019, a qual não continha nada 
de específico e nem transversal para saúde da população LGBT, nem em termos de 
pesquisa, nem capacitação dos servidores. Ademais, o atual governo mostra todo o seu 
conservadorismo ao restringir as políticas de combate a AIDS: em maio de 2019, 
mediante o decreto presidencial Nº 9.795, o departamento de IST, Aids e Hepatites 
Virais foi rebaixado e inserido no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis, que nem sequer chega a citar o nome AIDS, 
sem haver diálogo com entidades que acompanham o assunto junto ao Governo 
Federal. 

Outra grave questão que devemos problematizar e cobrar do Estado é sobre a 
transgenitalização, conhecida como “cirurgia de mudança de sexo”, oferecido como um 
serviço no âmbito da Política Nacional de Saúde Integral de LGBT. Tanto o tratamento 
ambulatorial quanto os procedimentos hospitalares são hoje oferecidos apenas pelos 
hospitais universitários. Com o corte em abril de 2019 de 30% no orçamento das 
Universidades Públicas e Institutos Federais, a transgenitalização corre o risco de ser 
completamente descartada dos procedimentos e serviços do SUS da população LGBT 
no âmbito do governo Bolsonaro. 

 
Conclusão 

 
Mediante os resultados da pesquisa aqui apresentada, foi possível identificar e analisar 
que os avanços conquistados no campo legal das políticas para a população LGBT se 
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constituíram como um marco importante na medida em que o “[...] direito é fundamental 
na conquista da emancipação política dos indivíduos que precisam de enfrentamento 
em busca de suas necessidades, no tempo presente” (SANTOS; SILVA, 2015, p.512). 
Nesse sentido, a concretização desses direitos via políticas públicas se fazem relevante 
na medida em que é uma forma de confrontar a violência que essa população sofre. 
 
No acesso dessa população a saúde isso não foi diferente. A elaboração da Política 
Nacional de Saúde Integral de LGBT, e todo seu processo de formulação, se 
fez  importante na medida em que atenta às especificidades da saúde desse segmento 
populacional para um atendimento via SUS de forma digna e que de fato se efetive a 
diretriz da universalidade nesses serviços na perspectiva da integralidade e equidade. 
 
No entanto, embora os avanços nos marcos legais sejam importantes, eles têm seus 
limites nos marcos da sociabilidade capitalista, pois, além da realidade brasileira 
presenciar um frágil Estado de direitos, quando muda o cenário político, a exemplo da 
ascensão de um governo de ultradireita e de um cenário de crise do capital, há a 
expropriação dos direitos da classe trabalhadora em prol do aumento das taxas de lucro 
do mercado. Isso acontece porque “[...] as estratégias de enfrentamento da sua própria 
crise se processam mediante o total desprezo pelas necessidades reais da maioria da 
humanidade” (SILVA; SANTOS, 2018, p.167), inclusive de segmentos populacionais 
estigmatizados e discriminados socialmente. 
 
Nesse sentido, a ofensiva capitalista contemporânea e a direção neoliberal do Estado 
brasileiro impõem a impossibilidade da efetividade dos direitos da classe trabalhadora 
no seu cotidiano, realidade essa que é potencializada quando se trata da população 
LGBT. Isso pode ser visualizado nos baixos orçamentos que a Política Nacional de 
Atenção Integral de LGBT vem recebendo, assim como no cancelamento e ⁄ou 
diminuição drástica da atenção e dos recursos às políticas públicas para assegurar 
direitos à população LGBT. 
 
Assim, a ascensão de Bolsonaro à Presidência da República sinaliza tempos de 
retrocesso no reconhecimento e garantia pelo Estado dos direitos humanos de 
populações historicamente exploradas e oprimidas, a exemplo da população indígena, 
população negra; mulheres e LGBTs. Isso implica no recrudescimento da LGBTfobia na 
forma mais institucionalizada e alvo de uma política de governo repressora, 
fundamentalista e conservadora. Portanto, desde o golpe de 2016, se faz necessário 
que os pesquisadores, principalmente que atuam na defesa dos direitos humanos, 
voltem sua atenção para a defesa intransigente dos direitos sociais já conquistados sem 
perder a emancipação humana como norte dessa luta, visto os limites da sociabilidade 
capitalis 
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TÍTULO: Análise das bases teóricas do Feminismo Materialista: Godelier e Meillassoux 

Resumo 

Os estudos da antropologia em muito têm contribuído para a construção de um aporte 
teórico feminista materialista que visa ultrapassar tanto os determinismos economicistas 
quanto os naturalistas sobre a divisão sexual do trabalho e os papeis de gênero que são 
imposto pelas sociedades patriarcais e que se entram ainda enraizados na 
contemporaneidade. O Serviço Social quanto profissão com compromisso ético com a 
liberdade, a igualdade e a justiça social, tem pautado desde a sua reconceituação a 
superação da ordem social vigente com o fim de todas as desigualdades sociais, raciais 
e sexuais. Desta forma, o presente plano de trabalho busca a luz das bases teóricas do 
Feminismo Materialista efetuar discussões sobre suas contribuições para o debate a 
cerca do Projeto Ético- Político do Serviço Social com vistas a emancipação humana, 
para além se apenas se superar a sociedade de classes, mas problematizar esta 
questão, desejando assinalar os avanços e limites presentes nesta perspectiva teórico-
metodológica. 
 
Palavras-chave: Feminismo Materialista; Serviço Social; Emancipação Humana. 

TITLE: Analysis of the theoretical bases of Materialist Feminism: Godelier and 

Meillassoux 

Abstract 

Studies of anthropology have greatly contributed to the construction of a materialistic 
feminist theoretical contribution that aims to overcome both the determinism of 
economists and naturalists about the sexual division of labor and the gender roles that 
are imposed by patriarchal societies and that are still rooted in contemporary times. 
Social Work as a profession with an ethical commitment to freedom, equality and social 
justice, has been based, from its reconceptualization, on overcoming the existing social 
order with the end of all social, racial and sexual inequalities. In this way, the present 
work plan seeks the light of the theoretical bases of Materialist Feminism to make 
discussions about its contributions to the debate about the Ethical-Political Project of 
Social Work with a view to human emancipation, beyond if only to overcome the society 
of classes, but to problematize this question, wishing to point out the advances and limits 
present in this theoretical-methodological perspective. 
 
Keywords: Materialist Feminism; Social Work; Human Emancipation. 

Introdução 

As feministas materialistas utilizam os aportes teóricos da antropologia para estabelecer 
a origem do patriarcado na sociedade. Maurice Godelier e Jean- Claude Meillassoux 
são os grandes pensadores antropólogos que têm sido mananciais teóricos para o 
feminismo materialista. Estes teóricos tomam por base o trabalho de Lévi-Strauss sobre 
parentesco, tabu do incesto e a troca de mulheres. O artigo de Gayle Rubin intitulado “A 
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circulação de mulheres: notas sobre a economia política do sexo” (1993), busca através 
de leituras do trabalho de Lévi- Strauss, Freud e Engels, promover de maneira 
esquematizada alguns elementos que possam contribuir para a formulação de uma 
explicação alternativa para o problema que ela chama de sistemas de sexo/gênero. 
Rubin prossegue afirmando que a família é a materialização do parentesco e que o tabu 
do incesto têm promovido a troca de mulheres entre grupos sociais, a “vil e preciosa 
mercadoria”. Esta troca de mulheres confere aos homens relações por um lado 
amistosas e por outra de conflitos, no entanto a dádiva do presente concede a eles 
benefícios que são negados aos objetos de troca, as mulheres. Sendo assim estaria, 
portanto, o patriarcado imbricado, também, à circulação de mulheres por meio de um 
sistema de parentesco que assegura certos direitos aos homens sobre a parentela 
feminina, sendo que, no entanto, as mulheres não possuem os mesmos direitos seja 
sobre elas ou sobre seus parentes masculinos. Conclui Rubin: “Neste sentido, a 
circulação de mulheres é uma percepção profunda de um sistema, no qual as mulheres 
não possuem plenos direitos a si mesmas. A circulação de mulheres torna-se 
obscurecedora, se for vista como necessidade cultural [...]” (1993, p.08). Colette 
Guillaumin (2014) dialoga em muito com Gayle Rubin e avança no que concerne as 
implicações da troca de mulheres na vida das próprias mulheres. Para Guillaumin a 
transformação de mulheres em objeto é a base de sua apropriação material e ideológica 
pelo homem (proprietário individual) e pelos homens enquanto classe. Por 
consequência da apropriação de nosso corpo temos nossa a nossa exploração, e afirma 
a autora: “exploração das mulheres é a base de toda reflexão sobre as relações entre 
classes de sexo, independente de sua orientação teórica” (Guillaumin, 2014, p. 32). 
Guillaumin coloca que diferentemente do proletariado, as mulheres não são 
expropriadas apenas de sua força de trabalho, mas há também uma apropriação física 
direta da classe mulheres.A apropriação das mulheres se dá sem mediação ou 
mensuração através de seu corpo, reservatório de sua força de trabalho, ficando 
completamente a serviço dos homens por meio da sexagem. As autoras do Feminismo 
Materialista em geral discutem trabalho no sentido mais amplo (incluindo trabalho 
considerado como produtivo, assim como reprodutivo, procriativo, sexual, emocional 
etc.). Porém, algumas delas efetuam uma análise da opressão às mulheres a partir de 
sua participação específica na produção, por meio do trabalho doméstico e da criação 
dos filhos, analisados como tarefas produtivas. Estas autoras defendem que na família 
se dá uma exploração econômica: a das mulheres, já que as tarefas domésticas e a 
criação dos filhos cabem exclusivamente a elas, que não remuneradas. Neste sentido 
é que as mulheres teriam, por conseguinte, uma relação específica com a produção, 
comparável à servidão/ escravidão. No que concerne ao Serviço Social e ao debate 
dobre os estudos das Feministas Materialista tem sido uma grande desafio para a 
investigação profissional. Contudo percebe-se que enquanto profissão que pauta a 
emancipação humana como superação da sociedade de classes encontra no debate 
sobre o feminismo uma espaço que têm sido cada vez mais conquistado contribuindo 
para a elaboração de estudos articulados e comprometidos com o projeto profissional e 
com nossas usuárias. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa desenvolvida é cunho qualitativo e de modalidade documental, onde por 
meio da análise de textos referentes à corrente do Feminismo Materialista, como 
também textos clássicos da tradição marxista,buscando sempre busca evidenciar o 
lugar da emancipação humana. Desta maneira foi desenvolvida a partir do método do 
materialismo dialético, a partir da perspectiva de totalidade para captar os elementos da 
realidade foram as técnicas de revisão bibliográfica e de análise documental. 
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Resultados e Discussões 

 
Com os avanços nas leituras e debates sob à luz do aporte bibliográfico do presente 
plano de trabalho foi possível discutir e ampliar os estudos a cerca das bases teóricas 
do feminismo materialista e confrontá-lo com outros aportes teóricos que contribuem 
para a produção feminista crítica em geral. Contudo, os debates centram-se 
principalmente nos estudos de matriz ontológica e antropológica, como veremos a 
seguir. Partindo do ponto de vista ontológico Saffioti (2009) “[…] a maior parte da história 
da humanidade foi vivida numa outra organização social, especialmente de gênero […]” 
(p. 120). Nas sociedades primitivas ou de comunismo primitivo as relações sociais 
possuíam relativa igualdade entre os sexos, a produção doméstica era coletiva , a 
apropriação da coleta e da caça era comum, a necessidade de sobrevivência fazia com 
que os homens e mulheres fossem mais preocupados com o grupo, pois só haveria 
dentro deste. Sendo assim, a autora prossegue afirmando que mudanças no modo 
produtivo ou do trabalho com a passagem da utilização de animais na agricultura 
homem percebe que quanto mais filhos ele tiver maior será o número de braços para 
cultivar cada vez mais áreas extensas de terra. De acordo com Saffioti (ibidem) este foi 
um dos pontos cruciais para estabelecimento das relações de dominação-exploração 
dos homens sob as mulher. A socióloga aponta, ainda, que dentro da história de de 350 
mil anos do ser humano há apenas 7 mil que temos convivido com o patriarcado, um 
tempo relativamente pequeno se comparado as centenas de milhares de anos da 
humanidade. Engels (2012) em seu livro ”A origem da família, da propriedade privada e 
do Estado” ao falar da origem do sistema de dominação dos homens sob as mulheres, 
expõe seu surgimento advém através de um conjunto de mudanças ocorridas nas 
sociedades primitivas, sendo que a primeira grande derrota das mulheres se deu no 
campo da reprodução sexual quando os homens perceberam através de observações 
feitas aos animais dos pastos que eles, homens, também teriam participação na criação 
da vida, algo que até então era entendido como sendo atividade mágica privativa das 
mulheres, as detentoras da vida e da morte. Engels (ibidem) defende ainda que o 
patriarcado se estabeleceu na sociedade a partir da propriedade privada e da ideia de 
continuidade de posse (herança) mesmo após a morte via prole que pertence ao 
homem/ pai/ marido. Se nas sociedades de comunalismo primitivos havia uma relativa 
igualdade entre os sexos, nas sociedade fundadas na propriedade privada, as mulheres 
ficaram incumbidas de garantir a reprodução da vida por meio da apropriação privada 
de seu trabalho doméstico não pago que são prestados aos homens e aos filhos que 
por ventura e por vontade masculina viriam elas a ter. Este ponto de vista diverge em 
muito ( e em alguns casos em partes) dos diversos estudos do feminismo materialista. 
O artigo de Gayle Rubin intitulado “A circulação de mulheres: notas sobre a economia 
política do sexo” (1993), busca através de leituras críticas do trabalho de Lévi- Strauss, 
Freud e Engels, promover de maneira esquematizada alguns elementos que possuam 
contribuir para a formulação de uma explicação alternativa para o problema que ela 
chama de sistemas de sexo/gênero. No percurso do rio do desvelamento do patriarcado 
através das bases teóricas do feminismo materialista é o tabu do incesto e a troca de 
mulheres são alguns dos pontos (discussões basilares na obra As estruturas 
elementares do parentesco de Lèvi-Strauss) centrais do problema, contudo devemos 
jogar luz também nas relações de exploração do trabalho (re)produtivo das mulheres. 
Contudo, salienta Guillaumin (2014) ao defender que diferentemente do proletariado, as 
mulheres não são expropriadas apenas de sua força de trabalho, mas há também uma 
apropriação física direta da classe mulheres, o que nos leva a pensar que vivemos dois 
modos de produção destintos e complementares: o modo de produção capitalista e o 
modo de produção doméstico, aos quais a transformação da mulher em objeto é a chave 
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para a manutenção de ambos os modos produtivos por meio da apropriação das 
mulheres. Percebe-se através dos estudos por meio deste plano de trabalho que que a 
apropriação das mulheres pelos homens tem efeitos diretos na sua individualidade e 
subjetividade pois não há tempo demarcado, sua vida se torna uma apêndice da vida e 
das necessidades dos filhos, do maridos e das pessoas mais idosas da família. Desta 
forma, pensar o programa feminista é pensar também a emancipação humana para 
além da superação da sociedade de classes. Sendo assim percebeu-se através da 
pesquisa a necessidade latente de se ampliar os estudos sobre os modo de produção 
antigos, mais especificamente o asiático por meio de leituras de obras marxianas e de 
produções da antropologia acerca do tema. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa que ora finalizo o presente relatório possibilitou desde o seu início a 
realização de debates profundos e ricos a cerca das bases teóricas do feminismo 
materialista, ampliando para os estudos de Lèvi- Straus e mostrando a necessidade de 
mergulhar nos estudos de Marx sobre os modos de produção antigos para se pode 
compreender de fato quais são as raízes do patriarcado que vivenciamos hoje, 
promovendo também a possibilidade de sua superação ao se alcançar a emancipação 
humana. É somente através de uma pesquisa comprometida e competente que se pode 
desvelar as contradições sociais presentes na sociedade. Contudo, ainda há muitas 
questões a serem respondidas e portanto, existe a necessidade latente de se dar 
continuidade ao presente estudo com vistas a contribuir para a produção feminista 
materialista dentro do Serviço Social brasileiro, enquanto profissão comprometida com 
a construção de uma nova ordem societária sem desigualdades de qualquer natureza. 
Porém, há uma necessidade de além de trabalhar produções de outros países, em sua 
maioria os estudos das feministas materialistas francófonas, a utilização de produções 
brasileiras tendo em vista as particularidades de nossa formação social de forma. Sendo 
assim, penso por fim que esta pesquisa têm potencial para contribuir com a construção 
de uma tradição teórica feminista materialista brasileira a partir dos debates e produções 
de trabalhos sobre o tema. 
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TÍTULO: Diagnóstico dos conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: principais 

constatações quanto às suas formas de enfrentamento. 

Resumo 

 

O presente artigo tem a pretensão de expor um pouco do andamento do projeto de 
pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade 
contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário” ligado ao 
Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 
modo a expor o diagnóstico dos resultados obtidos até o presente momento da pesquisa 
e, a partir disso, começar a falar sobre as formas de enfrentamento desses conflitos 
existentes na Zona Costeira do Estado. 

 
 
Palavras-chave: Zona Costeira; conflito socioambiental; Direito Ambiental. 

TITLE: Diagnosis of socioenvironmental conflicts in the Coastal Zone of RN: main 

findings regarding their ways of coping. 

Abstract 

 

The purpose of this article is to expose a little of the progress of the research project 
“Socio-environmental conflicts in the RN Coastal Zone: a profile of contemporary reality 
and an analysis of the role of law and the judiciary” linked to the Department of Public 
Law of the Federal University of Rio Grande do Norte, in order to expose the diagnosis 
of the results obtained until the present moment of the research and, from that point, to 
start talking about the ways of confronting these conflicts existing in the Coastal Zone of 
the State. 

 
 
Keywords: Coastal zone; socio-environmental conflict; environmental law. 

Introdução 

A Carta Magna do ordenamento jurídico brasileiro assegura que "todos têm o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida" (BRASIL, 1988). Assegura, ainda, proteção 
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especial às áreas costeiras, na medida em que, em seu art. 225, § 4º, classificam as 

Zonas Costeiras como “patrimônio nacional”, assegurando a sua preservação e 

utilização correta de seus recursos naturais (BRASIL, 1988). 

Ocorre que, na prática, o direito de proteção ao meio ambiente é posto 

diariamente à prova, uma vez que os conflitos socioambientais encontrados na Zona 

Costeira do Brasil como um todo, demonstram o quanto a população desconhece a lei 

e, principalmente, não protege o meio ambiente e seus bens naturais de modo 

satisfatório. 

Neste sentido, o Projeto de Pesquisa Conflitos Socioambientais na Zona 

Costeira do RN é pensado na perspectiva de fazer um diagnóstico dos conflitos 

socioambientais encontrados na Zona Costeira do Estado e, a partir dos dados das 

pesquisas feitas, tentar encontrar formas de enfrentamento para tais desafios.  

Diante disso, o presente trabalho tem a pretensão de apresentar discussões e 
resultados parciais obtidos do trabalho desenvolvido no Projeto de Pesquisa intitulado 
“Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade 
contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”. Sendo o Projeto 
vinculado ao Departamento de Direito Público da UFRN e coordenado pela professora 
Dra. Marise Costa de Souza Duarte. 

Para tanto, metodologicamente, foi delimitado o escopo do trabalho tendo em 

vista que o Projeto de Pesquisa ainda está em andamento. 

 

Metodologia 

 

Há, na construção do presente trabalho a prevalência da pesquisa bibliográfica na 
doutrina e jurisprudência, além do contato com os órgãos públicos, organizações e 
grupos sociais que atuam na área ambiental no Estado do Rio Grande do Norte, com a 
finalidade de criar e manter uma rede de informações e dados, de modo que a pesquisa 

não se restrinja a dados acadêmicos. 

Seguindo uma linha metodológica de pesquisa, os integrantes do Projeto 
desenvolveram, inicialmente, uma discussão com a finalidade de se chegar a melhor 
definição para o conceito de conflito socioambiental – conceito esse que será 

materializado e melhor discutido no tópico posterior do presente trabalho. 

Com o conceito de conflitos socioambientais definido, excluiu-se a possibilidade de 
envolver na pesquisa conflitos que envolvam única e exclusivamente questões 
dominiais, bem como aqueles que envolvem tão somente a concessão de licença 
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ambiental, por considerar que estes já têm a forma de resolução legal bem definida, não 
cabendo formas alternativas para tanto. 

Houve, ainda, a necessidade de se definir a amplitude geoespacial de pesquisa, 
definindo-se, assim, quais municípios seriam estudados por serem considerados Zona 
Costeira do RN. Essa definição foi feita a partir do estudo de mapas e estudos técnicos 
já existentes, sendo, portanto, de cunho objetivo. 

Após a conclusão dessa primeira fase, iniciou-se a fase de pesquisa bibliográfica sobre 
conflitos socioambientais na Zona Costeira do Estado, que tivessem sido, de alguma 
forma, abordados na confecção de trabalhos científicos publicados no período entre 
2007 e 2017 – recorte temporal de 10 (dez) anos escolhido para ser estudado no Projeto. 

A pesquisa bibliográfica dividiu-se em quatro etapas, a saber: (a) pesquisa de trabalhos 
científicos publicados que abordassem a temática pretendida de conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do Estado; (b) pesquisa processual junto aos 
sistemas de automação da Justiça Federal e Estadual, contando ainda com o auxílio do 
Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral do Município no envio de processos 
nos quais estes tenham atuado e que envolvessem o objeto da pesquisa; (c)atuação 
junto ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública Estadual, no sentido de 
manter contato e buscar informações acerca das demandas destes órgãos e como eles 
lidam com o objeto do trabalho; e, por fim, (d) a pesquisa junto às instituições, tais como 
ONGs (Ong Oceânica e a Rede MangueMar) e o órgão ambiental estadual (IDEMA), os 

quais, por experiência de caso, atuam e vivenciam diariamente tais conflitos. 

Com isso, iniciou-se a confecção de uma tabela com os principais conflitos 
socioambientais encontrados, os indicadores do conflito, os municípios onde se 
constatou a ocorrência dos conflitos e a referência de pesquisa daquela informação, 

conforme Tabela 1 exemplificada abaixo. 

Tem-se, como produto do Projeto, a elaboração de um mapa diagnóstico dos conflitos 
socioambientais existentes na Zona Costeira do RN, o qual tem como maior finalidade 
expor, de forma prática e de fácil percepção, os conflitos encontrados nas pesquisas 

realizadas. 

Há, ainda, como etapa final do Projeto, a discussão sobre os resultados obtidos a partir 
das pesquisas e, com isso, a proposição de formas de enfrentamento desses conflitos, 
de forma a contribuir com a ação dos órgãos públicos e organizações sociais envolvidas 

com a temática. 

Faz-se importante ressaltar que, ao longo da execução do projeto e também a partir do 
contato realizado e mantido com alguns organizações e entidades já mencionadas, tais 
como o IDEMA, a Procuradoria Geral do Município, a ONG Oceânica e a Rede 
MangueMar, foi possível, também, a realização de palestras, seminários, oficinas, 
minicursos e mesas redondas com a temática do projeto, tendo a finalidade de expor os 
resultados até então obtidos e criar mais um cana de diálogo com a comunidade. 

Tudo isso mostrado a partir da perspectiva do Direito e utilizando-se deste como ponto 
de partida para seu enfrentamento, como se pode agir diante desta realidade da 
existência de conflitos socioambientais, buscando sua resolução sob o viés da 
sustentabilidade e da busca de meios autocompositivos. 
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É importante destacar, ainda, que, para fins do presente trabalho científico, optou-se 
pela exposição dos resultados obtidos até o momento pelo Projeto, de modo a, de forma 
introdutória, tecer alguns comentários acerca das formas de enfrentamento dos conflitos 
socioambientais existentes na Zona Costeira do Estado, não pretendendo esgotar a 

temática. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para tanto, o Projeto ocupou-se inicialmente de cunhar uma definição própria para o 
termo conflito socioambiental, de modo a ter um objeto de pesquisa bem definido. Ao 
que, após discussões conjuntas com seus membros e pesquisas bibliográficas, ficou-se 
definido o conceito de conflitos socioambientais como sendo: “confronto de interesses 
distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os recursos naturais, no que 
se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre ocasionando 
impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou econômica”. 

Observa-se, na definição, a condição de, necessariamente, haver “confronto de 
interesses distintos entre atores sociais”, ou seja, demanda a existência de pelo menos 
dois polos que se contraponham, uma vez que cada um tem uma visão diferente do 
melhor uso e gestão dos recursos naturais disponíveis, de modo que tais visões 
antagônicas ocasionem algum impacto, seja ele direto ou indireto, em qualquer das 
esferas: ambiental, social e/ou econômica. 

Tal constatação revela, de algum modo, fragilidades na efetividade do princípio do 
desenvolvimento sustentável; cunhado no âmbito internacional e exposto pela primeira 
vez, em 1987, no Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulado “Nosso 
Futuro Comum”, o qual diz que: “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende 
às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988). Sendo cunhado, então, o princípio da 
sustentabilidade, o qual, segundo Machado (2013), é um dos mais importantes no ramo 
do direito ambiental. 

Logo, um conflito socioambiental deriva de um confronto de interesses entre os atores 
envolvidos, trazendo impactos no ambiente em que ele está presente, no caso do 
presente trabalho, a Zona Costeira – ou faixa litorânea – do Estado do Rio Grande do 
Norte. Destacando-se a necessidade de resolvê-lo sob o viés da sustentabilidade, já 
que os recursos naturais são bens finitos da Humanidade, essenciais para a 
permanência da vida no Planeta e, por isso, precisam ser preservados de modo a 
perpetuar a vida humana na Terra. 

Na segunda etapa do Projeto, como mencionado anteriormente no tópico de 
metodologia, tem-se a confecção de uma tabela diagnóstico dos principais conflitos 
socioambientais existentes na Zona Costeira do RN, a qual serve de base à etapa 
seguinte do Projeto. 

Tal tabela – a qual já está no seu estágio final de elaboração – traz, até o momento, um 
total de 14 (quatorze) conflitos socioambientais diagnosticados ao longo dos quase 400 
km de Zona Costeira do Estado, a saber: 1. Atividade Eólica; 2. Atividade de Agricultura; 
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3. Atividade de Pesca (predatória e amadora); 4. Atividade de indústria (têxtil, de bebidas 
e concessionária); 5. Atividade de turismo; 6. Atividade de comércio (formal e informal); 
7. Atividade industrial de beneficiamento de cana-de-açúcar; 8. Atividade salineira; 9. 
Atividade petrolífera; 10. Ocupação irregulares permanentes em áreas protegidas; 11. 
Atividade de carcinicultura; 12. Atividade de piscinicultura; 13. Atividade de construção 
civil; 14. Atividade de produção de lenha. 

Todos eles, de acordo com a definição de conflito socioambiental cunhada pelo Projeto, 
tendo, em sua maioria, como um dos polos do conflito a comunidade. Destacam-se, nas 
pesquisas realizadas, como sendo as atividades mais recorrentes em termos de 
conflitos socioambientais as seguintes: carcinicultura, construção civil, turismo e 
atividade eólica. 

Para melhor organização do produto do presente trabalho, tem-se uma parte dos 
resultados da tabela exemplificado na Tabela 2 a seguir, a qual traz uma parte dos 
resultados obtidos sobre a Atividade eólica: 

A partir das pesquisas realizadas, revelou-se um importante resultado: o principal ator 
prejudicado no cenário do conflito socioambiental identificado é justamente aquele 
grupo de indivíduos que têm que, diariamente, lidar com seus efeitos: a comunidade. 
Tendo, muitas vezes, que modificar a forma de organizar suas vidas diárias em 
detrimento do ganho pessoal de algumas entidades ou grupos empresariais. 

O que, de certa forma, leva a uma segunda percepção: os conflitos encontrados 
costumam envolver a questão econômica, fazendo, assim, com que haja pressão 
empresarial no processo de adequação, além de, muitas vezes, envolver uma atividade 
que determina a economia daquele município, o que, do ponto de vista prático, acaba 
limitando uma atuação mais incisiva no que se refere à efetivação da lei ou de meios 

menos danosos ao meio ambiente. 

Além disso, destaca-se também uma informação obtida a partir de entrevistas com 
gestores do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) do 
Estado, a saber: “a inexistência de gestores municipais com condições de gerenciar e 
acompanhar as questões ambientais do municípios” e, quando existe alguém 
responsável por tal demanda, há ainda a barreira do conhecimento das leis a serem 
respeitadas no âmbito da realidade local. 

Essa situação acarreta uma sobrecarga no órgão estadual em termos de 
impossibilidade de atender a todas as demandas, tendo em vista a existência de 33 
(trinta e três) municípios que compunham a Zona Costeira do Estado no período entre 
2007 e 2017, sem falar das demandas dos municípios não costeiros no RN. 

Ao que, percebe-se, do ponto de vista das formas de enfrentamento de tais conflitos 
anteriormente citados, a necessidade de se focar primeiramente no âmbito da 
comunidade e, por conseguinte, de cada indivíduo inserido naquele contexto social. 
Lembrando de envolver a questão econômica no processo, tendo o cuidado de, como 
já falado, trazer o conceito de sustentabilidade e de perda mínima de recursos naturais 
de forma definitiva para o centro da questão. Além, é claro, como mencionado, de 
investir em formação de gestores municipais, de modo a desafogar o órgão estadual 
para que este possa melhor realizar seu papel de gestão ambiental estadual. 
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Como uma etapa posterior à elaboração da tabela, tem-se, conforme anteriormente 
mencionado, a confecção de um mapa que demonstre, de forma mais fácil e objetiva os 
resultados obtidos a partir das pesquisas, ao que, para fins de melhor visualização 
optou-se por dividi-lo e fazer recortes dentro do próprio Estado, ao que, tem-se nas 

Figuras 2 à 8 a seguir o produto de tal demanda. 

Tem-se, portanto, como se pode perceber pelos mapas acima apresentados, uma forte 
ocorrência de conflitos na Zona Costeira do RN, o que, como já mencionado e apontado 
pelo IDEMA, tem como fator, dentre outras coisas, a falta de um órgão gestor municipal 
que traga um apoio e uma organização do ponto de vista prático para as demandas que 
venham a surgir nas realidades locais. 

Diante de tais evidências e a partir das discussões preliminares na busca por formas de 
enfrentamento desses conflitos, têm-se, sobretudo, o trabalho junto às comunidades 
locais, buscando a conscientização de todos pela importância daqueles recursos 
naturais existentes em seus municípios no que se refere à vida e permanência desta a 
médio e longo prazo. 

Observa-se, portanto, a importância de fortalecer as instituições voltadas para a 
proteção ambiental e gestão dos recursos naturais, tanto do ponto de vista 
governamental, como do ponto de vista institucional. 

O ponto de vista governamental compreende o incentivo à criação de grupos gestores 
municipais, os quais, juntamente com o IDEMA, trabalhariam no acompanhamento e 
efetivação das normas legais de cada município. O ponto de vista institucional, por sua 
vez, corresponde à conscientização e incentivo à criação ou ampliação de ONGs e 
Redes de apoio às comunidades locais. 

De modo que, em conjunto, a ação governamental e a institucional, criem uma 
verdadeira teia de apoio ao meio ambiente, acompanhando, assim, as decisões e 
acontecimentos que envolvam tal temática em sua realidade local e cotidiana. 
Contribuindo, de tal forma, para a construção de uma população mais consciente e, 
consequentemente, mais ativa no que se refere à temática ambiental, seguindo o 
princípio da participação popular, o qual, segundo Milaré (2015), significa que para a 
resolução das problemáticas coletivas, deve-se pensar soluções onde haja diálogo entre 
o Estado e a sociedade, por meio da participação dos diferentes grupos sociais na 
resolução desses conflitos. 

Nesse âmbito, faz-se importante pontuar também que, do ponto de vista legal, tem-se 
como uma boa alternativa as perspectivas positivadas no ordenamento jurídico 
brasileiro a partir do Novo Código de Processo Civil (2015), as quais incentivam o 
Judiciário a adotar posturas no âmbito da autocomposição. 

Tal proposta é sobremaneira relevante, uma vez que não há via mais benéfica que a via 
do diálogo, tendo em vista que a sociedade precisa conhecer, debater e participar das 
discussões que envolvam as temáticas ambientais, justamente por, como retrata a 
Constituição Federal (1988), ser o meio ambiente um bem de uso comum do povo, 
pertencente aos direitos fundamentais de terceira dimensão, aqueles que segundo 
Antunes (2010) são conhecidos como direitos difusos e que, portanto, pertencem a 
todos os seres vivos. 
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Destaca-se, por fim, a existência de um Núcleo Permanente de Autocomposição 
(NUPA) organizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, o qual foi criado 
com o objetivo de resolver conflitos pela via extrajudicial e que, dentro do Estado, vem 
realizando, em conjunto com o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
de Defesa do Meio Ambiente (CAOP-MA) um excelente trabalho, na medida de suas 
possibilidades, no que se refere às demandas envolvendo questões ambientais que 
possam ser resolvidas de forma amigável, tais informações foram obtidas a partir de 
visita ao Ministério Público Estadual. 

Até o presente momento da pesquisa, podemos dizer de forma preliminar que as formas 
de enfrentamento passam, qualquer que sejam, antes de tudo, por um processo de 
conscientização individual e coletiva ao mesmo tempo. Envolvendo não apenas a 
comunidade local, mas também o outro polo da relação, o qual, pelos dados obtidos na 

pesquisa em questão, costumam ser as atividades econômicas/empresariais. 

Devendo-se, sempre que possível nesse processo de diálogo entre os atores envolvidos 
no conflito, trazer à tona os estudos e os dados concretos de pesquisas que envolvam 
a temática pretendida, com a finalidade de exemplificar o porquê de a busca pelo 
equilíbrio e o desenvolvimento sustentável serem tão importantes não só para a 
população em geral, mas também para as próprias finanças do empresário. 

 
Conclusão 

 

A título de considerações finais, nesse momento da pesquisa, já se percebe a 
participação direta da comunidade, não apenas como um dos atores nos conflitos 
socioambientais diagnosticados por meio da pesquisa. Mas também, e não mesmo 
tempo, como o principal agente de mudança de todo esse cenário. 

Percebe-se, neste bordo, a necessidade de haver um grande processo de articulação, 
o qual envolva a comunidade, os gestores, os empresários e todos os demais atores 
envolvidos nos conflitos socioambientais. Passando necessariamente por um processo 
também de educação, o qual é um papel do Estado, mas também de cada integrante 
da sociedade. 

Faz-se importante ressaltar a necessidade, em se falando do Estado do Rio Grande do 
Norte, do fortalecimento dos grupos gestores municipais, os quais, uma vez 
implementados, poderão atuar de forma mais direta e viva dentro de sua realidade 
municipal, auxiliando nesse processo de educação e de mudança no cenário local. 

Ressalta-se, de forma mais direta, a importância da educação ambiental, a qual pode e 
deve ser realizada por meio de oficinas, palestras e até mesmo a parceria com 
entidades, sejam elas ONGs, Universidades ou mesmo empresas que tenham já um 
nível de consciência da importância da preservação do meio ambiente, bem como da 
importância de uma atuação que leve em conta a diretriz da sustentabilidade, tal como, 
inclusive, o projeto de pesquisa vem atuando, servindo como um divulgador e educador 
ambiental com o oferecimento, conforme falado anteriormente, de oficinas abertas ao 
público e do contato que mantém com organizações e instituições no Estado. 
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Traz-se, por fim, como uma forma de enfrentamento de tais problemáticas, o incentivo 
à autocomposição, partindo sempre da importância que o diálogo tem para a resolução 
de todo e qualquer conflito, pelo menos quando se tem a perspectiva do crescimento e 
engrandecimento das relações. 

Faz-se importante salientar que, conforme já explicitado, tais sugestões não pretendem 
esgotar as possibilidades de enfrentamentos para os conflitos socioambientais 
existentes na Zona Costeira do Estado, muito pelo contrário. Conforme já mencionado, 
sabe-se que a presente pesquisa não passou ainda pelo processo de discussão mais 
aprofundado no que se refere às suas formas de enfrentamento, estando aqui sendo 
elencadas tão somente algumas das possibilidades já pensadas na perspectiva de 
auxiliar na resolução desses conflitos. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Exemplificação do modelo da tabela utilizado no trabalho do projeto. 
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Tabela 2 - Primeira página da tabela produzida pelo projeto. 

 
 

Figura 1 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de Areia 

Branca, Grossos, Mossoró e Tibau. 

 
 

Figura 2 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de Alto do 

Rodrigues, Carnaubais, Pendências e Porto do mangue. 

 
 

Figura 3 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de Caiçara 

do Norte, Galinhos, Guamaré, Macau e São Bento do Norte. 

 
 

Figura 4 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de 

Maxaranguape, Pedra Grande, São Miguel do Gostoso e Touros. 

 
 

Figura 5 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de Ceará-

Mirim, Macaíba, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante e São José do Mipibu. 

 
 

Figura 6 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de Ceará-

Mirim, Macaíba, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante e São José do Mipibu. 

 
 

Figura 7 - Resultados dos conflitos socioambientais obtidos nos municípios de Arez, 

Baía Formosa,Canguaretama, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Vila Flor. 
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TÍTULO: Percepção das empresas de receptivo quanto á insegurança em Natal/RN. 

Resumo 

A criminalidade gera inúmeros impactos negativos para todos os setores da sociedade 
e com o turismo não seria diferente, tendo em vista que a violência exacerbada pode 
levar a um rápido declínio de uma localidade turística. Apesar disto existem poucos 
estudos que se aprofundem nas consequências desta criminalidade ou da imagem que 
ela gera no turismo de determinado destino turístico. Diante desse cenário, esta 
pesquisa traz à tona a relevância de estudar sobre a criminalidade, trazendo como 
recorte espacial a cidade do Natal (Rio Grande do Norte), e tendo como objetivo central 
analisar como a insegurança tem interferido no modus operandi das empresas de 
turismo receptivo. A metodologia utilizada para alcançar o objetivo proposto pelo estudo 
foi a realização de um estudo sobre as implicações dos fenômenos abordados, 
levantamento de dados do estado e do município em questão para que as 
considerações elencadas estejam o mais próximas à realidade e entrevistas semi-
estruturadas com pessoas do nível estratégico das empresas de receptivo natalense. A 
pesquisa revelou números e evidenciou que o medo do crime ocasiona mudanças no 
modus operandi dos empreendimentos receptivo de localidades turísticas com grandes 
taxas de criminalidade. 
 
Palavras-chave: Criminalidade, Insegurança, Turismo. 

TITLE: Perception of receptive companies regarding insecurity in Natal/RN. 

Abstract 

Criminality generates numerous negative impacts for all sectors of society and tourism 
would not be different, given that the exacerbated violence can lead to a rapid decline of 
a tourism region. Despite this, there are few studies that deeply investigate the 
consequences of criminality or the image that it creates in tourism of a certain tourist 
destination. In face of this scenario, the present research brings up the relevance of 
studies on crime, bringing the city of Natal (Rio Grande do Norte) as it’s spatial cutout, 
and having as a central objective to analyze how insecurity has interfered in the modus 
operandi of receptive tourism companies. The methodology used to reach the objective 
proposed by the study was to carry out a study on the implications of the phenomenon 
addressed, data gathering of the state and municipality in question so that the 
considerations listed are closer to reality and semi-structured interviews with people from 
the strategic level of receptive companies from Natal. The survey revealed numbers and 
showed that fear of crime causes changes in the modus operandi of enterprising 
ventures of tourism regions with high crime rates. 
 
Keywords: Criminality, Insecurity, Tourism. 

Introdução 
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As capitais nordestinas se destacam cada vez mais pelo seu potencial turístico e é 
sabido que o turismo é um grande aliado na promoção da integração entre culturas, 
todavia, é necessário um planejamento para que o fenômeno ocorra da forma mais 
sustentável possível, maximizando assim a experiência turística. No entanto é 
necessário levar em consideração o quão vulnerável são os turistas. Dito isso, sabe-se 
que vários fatores externos podem prejudicar a experiência turística, entre eles a 
violência. No que concerne este quesito a região Nordeste vêm se destacando 
negativamente, com quase todas as suas capitais presentes no topo da lista das cidades 
mais violentas do mundo. Ademais, uma das cidades que mais se evidenciou nesse 
quesito foi a cidade do Natal - capital do Rio Grande do Norte - divulgada como uma das 
cidades mais violentas do mundo (Seguridad, Justicia y Paz, 2016). É evidente que a 
criminalidade desencadeia diversos problemas à sociedade como um todo. Segundo 
Barros (2005), um dos problemas seria o crescente sentimento de insegurança na 
população. Esse fenômeno tem como consequência na nossa sociedade o sentimento 
de impunidade, seguido da percepção de fracasso das instituições públicas (polícia, 
judiciário, sistema penitenciário) em conter, amenizar ou responder satisfatoriamente ao 
problema desse aumento expressivo da criminalidade e delinquência no Brasil. Diante 
desse preocupante aumento dos índices de violência no nosso país, vemos uma 
sociedade com a crescente sensação de insegurança, visto que segundo Lima (2000) 
o aumento dos crimes violentos e o abandono dos espaços públicos potencializam o 
medo e a sensação de falta de segurança. Entretanto, de acordo com a pesquisa de 
Ferreira (2013), existe uma maior vulnerabilidade do visitante haja vista suas diferenças 
culturais (principalmente no caso de turistas internacionais) e sua distração constante 
pela condição de estar conhecendo uma cidade nova - o que ocasiona geralmente furtos 
-. Conforme foi evidenciado, apesar dos dados negativos e crescentes são raros os 
estudos que abordam a correlação dos temas turismo e violência e diante da 
importância da atividade turística para a cidade de Natal/RN e consequentemente os 
impactos negativos da violência para o turismo do município. Então debruçar-se sobre 
os assuntos é de extrema importância. Diante desse cenário, esta pesquisa traz à tona 
o seguinte questionamento: Como a violência na cidade do Natal está interferindo no 
modus operandi das empresas de receptivo local? A partir dessa problemática foi 
elaborado o seguinte objetivo geral: Analisar como a insegurança tem interferido no 
modus operandi das empresas de turismo receptivo e seus objetivos específicos a 
seguir: Identificar quais produtos/serviços foram alterados ou eliminados por conta da 
criminalidade; Verificar as medidas/mudanças efetuadas pelas empresas para evitar 
possíveis situações/vitimização de violência; Identificar se e de que forma as empresas 
de receptivo expõem suas medidas de seguridade física nos canais de comunicação 
com o cliente. 
 
Metodologia 

 
Para a presente pesquisa foi realizado um levantamento de dados sobre a criminalidade 
de Natal, sua Região Metropolitana e do Rio Grande do Norte, juntamente com uma 
revisão bibliográfica e uma pesquisa documental sobre os fenômenos estudados, onde 
surgiu algumas indagações e foi gerado o problema da pesquisa. Nestas etapas foi 
utilizada uma análise da bibliografia disponível nas bases de dados, ou seja, foi 
selecionado artigos a partir das palavras-chave da pesquisa, apurando assim artigos e 
bases de dados alinhados com o tema da pesquisa, facilitando na identificação de 
artigos relevantes para o presente trabalho. Para a segunda etapa foi desenvolvido um 
questionário semi estruturado como instrumento metodológico para entrevistas que 
foram realizadas com as empresas de turismo receptivo de Natal, onde foram 
entrevistadas pessoas do nível estratégico, além de um proprietário de uma das 
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empresas pesquisadas onde foram entrevistados para abordar sobre a insegurança no 
cenário turístico e como isso influencia no modus operandi da empresa. Para a 
realização da coleta de dados foram contactadas, entre os meses de abril e maio de 
2019, 7 (sete) das principais empresas de receptivo de Natal/RN expondo os objetivos 
da entrevista e indagando a possibilidade de sua participação, entretanto, somente 3 
(três) estabelecimentos se disponibilizaram a participar das entrevistas. A entrevista 
semiestruturada é um conjunto de perguntas fechadas e abertas, que oferece ao 
participante a possibilidade de dissertar sobre a temática abordada. (Minayo, 2007). Que 
tem como possibilidade a adaptação de questões, tanto na inclusão de novas questões 
quanto a omissão dependendo do desenvolvimento da entrevista, oferecendo assim 
maior flexibilidade ao pesquisador e entrevistado. As entrevistas foram previamente 
agendadas e realizadas com os participantes de acordo com a disponibilidade dos 
mesmos. No ato da entrevista foi garantido o sigilo e anonimato do entrevistado, assim 
como foi solicitado a sua autorização para que a entrevista fosse gravada e transcrita, 
para que nenhuma informação fosse perdida. Após isto foi realizada a análise do 
conteúdo. Vale salientar que diante de algumas limitações que surgiram durante a 
pesquisa foi optado por adequações do plano de trabalho em prol da objetividade e 
confiabilidade dos resultados da pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram realizadas 3 (três) entrevistas em profundidade com 3 (três) empresas que 
operam o turismo receptivo de Natal/RN. Para garantir a ética da pesquisa e o 
anonimato do entrevistado e consequentemente as informações cedidas pelos mesmos 
foi concedido a alcunha de “E1”, “E2” e “E3”. A priori notou-se que todas as empresas 
entrevistadas funcionavam a mais de 20 anos no segmento de receptivo, ou seja, elas 
são consolidadas no destino Natal. Outra consonância são a maioria dos produtos e 
serviços fornecidos pelas mesmas, ambas oferecem transfer in e out 
(aeroporto/hotel/aeroporto) e passeios pelo litoral sul e norte do estado do Rio Grande 
do Norte. Vale salientar que entre as empresas entrevistadas, duas trabalham com 
captação de público avulso, ou seja, eles mesmos fazem a captação do seu público, 
entretanto, a outra trabalha com uma operadora, no caso seu público vem de pacotes 
fechados com essa operadora ou da venda em hotéis. As mesmas duas empresas que 
trabalham com público avulso também fornecem dois serviços diferenciados que seria 
o transporte privativo corporativo ou individual e o transfer do hotel/centro de 
convenções/hotel para eventos. Com os dados coletado através das falas dos 
participantes foi possível organizar e destacar opiniões relevantes para o estudo em 
questão que serão apresentadas nos tópicos a seguir. 4.1 Reflexo da criminalidade na 
concepção de Produtos e serviços ofertados pelas empresas Entende-se por produto 
turístico uma variada gama de elementos e processos. Esses elementos podem ser 
divididos em 4 (quatro) grandes grupos: a) atrativos turísticos; b) serviços turísticos; c) 
serviços públicos; e d) infra-estrutura básica. Estes grupos, quando em conjunto, 
adquirem valor turístico (Lemos, 2005). A partir disso, a pesquisa considera essa 
magnitude do produto turístico e também as alterações ocorridas não apenas no atrativo 
turístico, mas em seu entorno, nos trajetos para chegar nele e até os serviços ofertados 
no/para o mesmo. Este tópico tem como finalidade constatar se a criminalidade de 
determinado espaço causou mudanças no uso do mesmo, ou seja, se as empresas em 
prol da segurança da mesma e de seus clientes deixaram de comercializar locais ou 
fizeram mudanças em seus roteiros a fim de evitar estes espaços. Foi observado que 
ao realizar perguntas com esta temática, os entrevistados, na totalidade sempre falavam 
do Fortaleza dos Reis Magos quase que prioritariamente, e em como ele deixou de ser 
comercializado por conta dos inúmeros assaltos que ocorreram ao redor da fortaleza. 
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Como é possível observar nas falas dos entrevistados a seguir: E1: [...] É, eu acho que 
hoje (sobre lugares que não recomenda para o visitante) é perto da Fortaleza dos Reis 
Magos, que está meio assim (insegura), primeiro porque está reformando, segundo 
porque ela está sem segurança, eu não indicaria para um passageiro ir lá, sozinho não, 
porque senão ele será assaltado [...] Deixamos de fazer (o passeio para a Fortaleza do 
Reis Magos) por causa da insegurança, estava tendo muito assalto, eles esperavam os 
ônibus chegarem para assaltar [...] E2: (Além da Fortaleza dos Reis Magos), Maracajaú 
teve um tempo que estava tendo assaltos em quadriciclos quando saia fora do roteiro 
original, parei de vender também e oriento aos meus guias não vender lá na praia de 
Maracajaú passeio de quadriciclo que foge da área que eles ficam. E3:[...] A gente evita 
lugares mais esquisitos, onde tem o receio que ali pode acontecer algo, por exemplo 
litoral sul, na lagoa de arituba que é um destino nosso, a gente evita parar no mirante 
dos golfinhos em um ponto mais esquisito, paramos em um ponto estratégico onde tem 
uma maior quantidade de pessoas (o mesmo com a praia de Maracajaú). [...] O Forte 
dos Reis Magos a gente deixou de fazer não só pelos assaltos e a insegurança, mas 
pelo forte mesmo que estava precisando de reparos e tava sem estrutura para receber 
os turistas. Dessa forma, através das falas observadas anteriormente podemos 
perceber que eventos recorrentes de criminalidade no espaço turístico ou ao redor dele 
gera uma imagem de atrativo turístico perigoso e consequentemente favorece o seu 
declínio e o desuso do mesmo. Isto ocorre por diversos motivos, entretanto, fica evidente 
que isto é uma resposta comportamental e emocional aos riscos de possível vitimização. 
Contudo, quando espaços públicos são abandonados isso acarreta outros problemas, 
segundo Lima (2000) o aumento dos crimes violentos e o abandono dos espaços 
públicos potencializam o medo e a sensação de falta de segurança. Ademais lugares 
desocupados podem ser refúgios para meliantes. 4.2 Medidas efetuadas pelas 
empresas para evitar possíveis situações/vitimização de violência; A criminalidade traz 
diversos impactos negativos que acabam causando um efeito “dominó”, por exemplo, 
um dos impactos negativos seria a insegurança generalizada, que ao ser criada gera 
outros problemas, como a mudança de comportamentos e hábitos e a relação dos 
turistas e residentes com o uso dos espaços públicos. Dito isso, esse tópica visa verificar 
como a insegurança influenciou na tomada de decisões do nível estratégico da empresa, 
levando os mesmos a fazerem mudanças em prol da segurança dos seus clientes e da 
empresa em si, evitando assim situações de possível vitimização da violência. E1: [...] 
Sempre tomar cuidado com valores (dinheiro), com o turista para não levar muitos 
valores, muitos documentos, durante as viagens que a gente faz para precaver não ser 
assaltado e ter problemas. [...] Nós temos sempre seguranças (seguranças em todos os 
passeios), a polícia sempre passa por aqui (empresa física), sistema de monitoramento 
em toda a empresa, ônibus e nos restaurantes que a gente vai, em tudo. E1: [...] “A 
gente que comenta (faz a prevenção) não ande com jóias, fiquem alertas, os hotéis 
fazem a prevenção para que tomem cuidado, não assusta, mas tenta deixar ele (o 
turista) meio avisado. E2: [...] Evitei alguns roteiros, por exemplo, eu parava antes na 
Fortaleza dos Reis Magos, eu não paro mais enquanto eles não colocarem policiamento 
lá não paro mais, a gente fica um pouco vulnerável, alguns roteiros que eu podia vir um 
pouco mais tarde, deixo de ficar no roteiro mais tempo para vir mais cedo e não correr 
o risco noturno. E2: Não tenho muito o que fazer, tenho que orientar meus roteiros para 
onde não existe margem de risco que ocorram (problemas), não tenho o que fazer, por 
que sou transporte, vou daqui para pipa o quê que eu posso fazer? Não tenho o que 
fazer. Vou manter horário de saída e não deixo voltar muito tarde para não correr o risco 
de viajar a noite. Não tem o que mudar, pois não vou fazer uma programação que me 
coloque em risco. Tinha um roteiro que podia fazer um passeio nas dunas em um lugar 
isolado, eu cortei. Então é só isso eu posso fazer, desviar de onde ocorre. E3: Existe 
uma coisa chamado ROI (retorno sobre investimento), a gente não investe basicamente 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 334 

 

na segurança, investimos em cuidados. Por exemplo, temos um roteiro turístico no litoral 
sul e tem uns pontos que a gente sabe que são mais críticos, então a gente não para 
lá, a gente tem um ponto de apoio que vai parar lá, a gente já pede ao ponto de apoio 
que invista em segurança para que aquela região se torne mais segura. Por exemplo, 
no litoral sul o dono do restaurante tem sua influência, com a polícia local e com a 
prefeitura local, então a gente fica em cima deles para que eles possam cobrar do poder 
público para que haja uma maior segurança naquele ponto turístico, é complicado 
investir em segurança, imagina eu colocar um segurança armado ou uma coisa assim 
em cada carro nosso, o cliente vai pensar “Como assim? Para onde estou indo? Um 
campo de guerra? Para ter um cara armado aqui.” Então ele vendo já fica com medo e 
também impacta financeiramente, tenho 17 pontos turísticos, imagine colocar um 
segurança em cada carro nosso. Então trabalhamos mais com prevenção e cobramos 
o poder público juntamente com as associações para que eles fiquem mais antenados 
no corredor turístico. Foi observado que as empresas tiveram que adequar seus roteiros 
de forma que evitassem lugares conhecidos por ter ocorrência de crimes e muitas vezes 
eles não veem isso como mudança, eles entendem por mudanças apenas investimentos 
financeiros, como instalação de videomonitoramento, contratação de pessoas para 
fazer a parte de segurança e etc. Outro ponto observado durante as entrevistas foi como 
as empresas dividem a responsabilidade de assegurar os turistas com os seus parceiros 
também, como pontos de apoio, restaurantes e etc, cobrando dos mesmos para que 
usem de sua influência local com os órgãos públicos e policial militar para proporcionar 
o máximo de seguridade possível. Como é perceptível na fala da “E1” a seguir: E1: [..] 
“Poucas vezes a gente escuta que os turistas foram assaltados ou que houve algum 
problema, pois os pontos de apoio que a gente leva os nossos turistas a gente sempre 
“coloca” (deixa claro para o ponto de apoio), coloque seguranças, liga para o 
policiamento, faça com que os nossos turistas estejam sempre bem assegurados. [...] 
Diante disso, é perceptível que as empresas se beneficiam muito ao dividir a 
responsabilidade com os seus respectivos pontos de apoio, haja vista que os mesmos 
possuem noção da realidade e influência local e conhecem os desdobramentos 
necessários para evitar qualquer incidente de segurança naquele destino. 4.3 Exposição 
das medidas de segurança para os clientes É sabido que a violência é um problema que 
afeta a todas as capitais do país independentemente de área geográfica e quantidade 
de habitantes, apenas no ano de 2016 o Brasil teve 61.283 mortes violentas 
intencionais, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017. É um número 
expressivo, pois são cerca de 7 pessoas assassinadas por hora. A partir disso, entende-
se que instaurou-se uma sensação de insegurança generalizada o que 
consequentemente gera o medo do crime, haja vista que o medo é ocasionado pela 
percepção de vulnerabilidade e risco de ameaça (Farrall et al, 2009). Dito isso, infere-
se que as pessoas diante de uma tomada de decisão sobre para qual destino turístico 
viajar levem em consideração a segurança pessoal e familiar. Diante do exposto, esta 
categoria tem como objetivo descobrir se os entrevistados usavam suas medidas de 
segurança como forma de diferencial, se e de que forma eles comunicavam aos clientes 
sobre elas. Sobre este aspecto será destacado alguns fragmentos das falas de 2 (dois) 
entrevistados: E1: [...] Não (não falamos), deixa assim (oculto), por que assim, sempre 
tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar para o passageiro, senão ele 
pensa que você está chamando ele de ladrão (no caso de falar sobre o monitoramento 
por câmeras). Ai isso pode gerar processos. E3: [...] Não, é até um alarde, na verdade, 
se eu fizer isso já vai amedrontar o cliente, não tenho como trabalhar esse nível de 
informação porque acaba impactando de forma negativa, então fazemos as coisas mais 
pelos bastidores para que o turista veja encantamento do destino e não a questão de 
periculosidade. Ao observar os fragmentos acima citados é notável que citar as medidas 
de segurança, apesar de muito importante no processo decisório do turista, podem ter 
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efeito contrário, haja vista que pode se criar um alarde, levando ao cliente a se indagar 
sobre a necessidade das medidas e rever o destino escolhido ou até mesmo se sentir 
desconfortável com tais medidas. Para se evitar qualquer constrangimento e possíveis 
transtornos e ainda mantê-los seguros as empresas preferem fazer tudo de forma 
discreta pelos bastidores. 
 
Conclusão 

 
Os dados levantados pelo presente estudo demonstram o quão grande é o problema da 
violência nas cidades brasileiras. Diante desse aumento dos índices de criminalidade 
no nosso país, observa-se uma sociedade com a crescente sensação de insegurança. 
Entretanto, de acordo com a pesquisa de Ferreira (2013), existe uma maior 
vulnerabilidade do visitante haja vista suas diferenças culturais (principalmente no caso 
de turistas internacionais) e sua distração constante pela condição de estar conhecendo 
uma cidade nova - o que ocasiona geralmente furtos. A partir da análise das falas dos 
entrevistados foi verificado o impacto que a insegurança e o medo do crime gera nas 
empresas e em sua tomada de decisão quanto nível estratégico do empreendimento. 
Através deste estudo foi possível notar que as empresas estão cada vez mais 
preocupadas com os índices de violência, além de se preocuparem com possíveis 
incidentes de segurança, se atentam também com a forma que eles repercutem para os 
seus pólos emissores. Na fala de um dos entrevistados foi citado que a mídia acaba 
externando algo mais severo e amplo do que realmente algo de tamanho menor e 
pontual. Outro ponto a ser elencado seria como a violência exacerbada em 
determinados locais levou as empresas de receptivo de Natal a fazerem mudanças em 
seus modus operandi a fim de não extinguir determinados atrativos turísticos do seu 
roteiro, mas evitar possíveis crimes em que possam ser acometidos. Dito isso, foi 
constatado que os empreendimentos possuem duas formas agir nessas situações, ou 
eles retiram totalmente os pontos (pontos de parada, trajetos, arredores dos atrativos 
turísticos) que apresentam problemas do seu roteiro ou eles limitam a área do atrativo 
de forma que o contato com aquele “ponto problemático” seja mínimo. Por exemplo, 
reduzir a área do passeio de quadriciclo ou mudar o ponto de parada do mirante. Ao se 
verificar os dados obtidos pelo presente estudo e as informações coletadas durante a 
realização das entrevistas fica evidente o impacto negativo que índices de criminalidade 
altos e incidentes de segurança constantes causa na imagem de um atrativo turístico 
específico, podendo trazer o declínio do mesmo, fazendo-o cair em desuso, assim como 
ocorreu com a Fortaleza do Reis Magos, um patrimônio histórico de expressivo valor 
histórico-cultural para o estado do Rio Grande do Norte. Em todas as entrevistas ele foi 
citado como um lugar perigoso, ou seja, teve sua imagem atrelada aos eventos 
criminosos ocorrido em seu entorno e foi excluído do roteiro dessas empresas a fim de 
evitar futuros problemas. Diante do exposto, pode-se verificar que a pesquisa alcançou 
os objetivos propostos para a realização deste estudo. Todavia há ciência que as 
discussões não foram esgotadas, pois outras pesquisas podem surgir a respeito destas 
temáticas tão relevantes para o turismo, trazendo novas possibilidades e reflexões para 
a área. 
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TÍTULO: AS TENDÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO DOS ASSISTENTES 

SOCIAIS EM NATAL/RN 

Resumo 

O plano de trabalho “As tendências no mercado de trabalho dos assistentes sociais em 
Natal/RN”, relacionado ao projeto de pesquisa “A contrarreforma do Estado, o ajuste 
fiscal no Brasil e os impactos para o trabalho do assistente social na contemporaneidade 
(PVE15446-2018) vinculado ao grupo de estudos e pesquisas em “Questão Social, 
Política Social e Serviço Social”, referente ao departamento de Serviço Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), apresenta o estudo realizado 
acerca do mercado de trabalho dos(as) assistentes sociais em Natal/RN. Com isso, 
durante sua primeira etapa, realizou-se o mapeamento das tendências teóricas das 
produções científicas sobre as categorias “trabalho” e “mercado de trabalho” referente 
a área de Serviço Social a partir da análise dos trabalhos publicados no Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) entre os anos de 2014 a 2018. 
Dessa forma, o estudo vem sendo desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e 
documentais e tem como principal fonte de dados os anais do referido evento. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Mercado de Trabalho. Produção de Conhecimento. 

TITLE: TRENDS ON THE SOCIAL WORKER'S LABOR MARKET IN NATAL/RN 

Abstract 

The work plan “Trends on the social worker's labor market in Natal/RN”, related to the 
research project “The State Counter-Reform, the fiscal adjustment in Brazil and the 
impacts on the work of social workers in contemporary times” (PVE15446- 2018) linked 
to the study and research group on “Social Issues, Social Policy and Social Work”, 
referring to the Department of Social Work of the Federal University of Rio Grande do 
Norte (UFRN), presents the study conducted on the labor market of ( as) social workers 
in Natal / RN. Thus, during its first stage, the theoretical trends of the scientific 
productions were mapped on the categories “work” and “labor market” referring to the 
Social Work area from the analysis of the works published in the National Meeting of 
Researchers in Social Service (ENPESS) from 2014 to 2018. Thus, the study has been 
developed through bibliographical and documentary research and has as its main source 
of data the annals of the referred event. 
 
Keywords: Social Service. Job Market. Knowledge Production. 

Introdução 

É consenso na literatura profissional que o exercício da profissão se realiza tendo como 
mediação sua condição de trabalhador assalariado, seja no âmbito do Estado ou das 
organizações privadas, os quais compõem o mercado de trabalho do assistente social. 
Assim, a mercantilização da força de trabalho do assistente social, pressuposto do 
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estatuto assalariado, subordina esse trabalho de qualidade particular aos ditames do 
trabalho abstrato e o impregna dos dilemas da alienação, impondo condicionantes 
socialmente objetivos à autonomia do assistente social na condução do trabalho e à 
integral implementação do projeto profissional” (IAMAMOTO, 2008, p. 416). A partir de 
tais referências, parte-se da ideia de que é necessário no atual contexto de uma ofensiva 
regressiva sobre os direitos sociais e trabalhistas (que atinge todas as categorias 
profissionais), desvendar a configuração do mercado de trabalho, bem como as 
condições de atuação do assistente social, considerando as relações de trabalho onde 
se situam este profissional. Nesse sentido, o Estado da arte sobre as condições e 
determinações do trabalho do assistente social tem apontado algumas das principais 
tendências e características do mercado de trabalho destes profissionais na realidade 
brasileira. Os dados apontam que os assistentes sociais são profissionais assalariados 
que participam das condições de reprodução da força de trabalho através dos serviços 
sociais (PRÉDES, 2015). Conforme dados obtidos nestes estudos, o mercado de 
trabalho profissional é situado predominantemente nas instituições estatais. Logo, 
podemos assinalar que os processos de precarização incidem tanto na esfera privada 
quanto nas instituições públicas, configurando processos de precarização da força de 
trabalho. Em tal contexto, as análises apontam também a tendência de processos de 
desregulamentação do trabalho do assistente social, sobretudo no contexto das 
políticas sociais no Brasil recentemente. 

 
Metodologia 

 
O presente plano de trabalho fora estruturado considerando o enfoque misto, ou seja, a 
utilização de abordagem de natureza qualitativa e quantitativa, tendo em vista que a 
realidade social é complexa e formada por inúmeras determinações de ordem 
econômica, social, política e cultural. Dessa forma, na fase em que a pesquisa se 
encontra, o levantamento de dados foi realizado considerando a discussão sobre o 
mercado de trabalho profissional do assistente social, o qual se insere no âmbito dos 
fundamentos do Serviço Social. O referido levantamento teve como fonte de análise os 
anais do ENPESS, realizados no período entre 2014 e 2018. Dessa forma, os dados 
foram analisados a partir da organização dos trabalhos a partir de 04 (quatro) eixos, 
sendo eles: artigos com ênfase em “trabalho”; artigos com ênfase em “fundamentos 
teóricos”; artigos com ênfase em “formação profissional” e artigos com ênfase em 
“mercado de trabalho”. O principal objetivo deste procedimento diz respeito à 
caracterização das produções, no sentido de identificar as tendências teóricas 
metodológicas e as principais temáticas apresentadas nos artigos. Neste sentido, a fase 
inicial da pesquisa se voltou para a construção dos fundamentos teóricos metodológicos 
do estudo, bem como a pesquisa exploratória da temática “mercado de trabalho”, 
identificando os principais autores, a intensidade de produção presente nos anais do 
referido evento, assim como o levantamento do tema nos principais periódicos da área 
de Serviço Social. Logo, é importante destacar que para que tal processo de estudo 
fosse realizado, traçou-se como objetivo o levantamento das fontes nos aportes 
bibliográficos por meio de estudos sistemáticos que proporcionassem discussões com 
frequência semanal, tais como reuniões com a orientadora da pesquisa e encontros 
mensais no grupo de estudos e pesquisas em “Questão Social, Política Social e Serviço 
Social” com o intuito de partilhar e aproximar professores e alunos da graduação e pós-
graduação à temática em questão, visando a troca de saberes e construção de um 
espaço em que o diálogo e o debate, a partir de uma bibliografia direcionada, fossem 
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estimulados a todos, visto que o grupo é composto por professores e estudantes que 
pesquisam diferentes temáticas relacionadas ao Serviço Social. 
 
Resultados e Discussões 

 
Conforme Magalhães (2017) o mundo experimenta um processo de mundialização 
orientado pela hegemonia do capital financeiro. Em meio a este processo, os setores 
dominantes apostam na estratégia de impor ao Estado o papel de resolutividade das 
crises econômicas gestadas no e pelo mercado, resultando em uma drenagem de 
recursos públicos para a órbita mercantil. Assim, o objetivo da política fiscal sob a 
hegemonia financeira “é a manutenção da estabilidade e do crescimento econômico e 
a sustentabilidade intemporal da dívida pública” (Magalhães, 2017, p. 57). São dois os 
eixos principais que constituem este ajuste fiscal na atualidade: o rebaixamento dos 
custos da força de trabalho (através da desvalorização salarial e da terceirização de 
mão de obra) e a desintegração dos sistemas de proteção social (através da reforma da 
previdência). A outra face desse processo é a contrarreforma do Estado, a qual diminui 
suas funções socioeconômicas do Estado no enfrentamento da Questão Social, o que 
gera impactos negativos nas condições de vida das classes subalternas que são 
atingidas pela crise econômica experimentando índices mais altos de desemprego em 
um cenário de acentuada desigualdade social e econômica. Como parte da totalidade 
social, o mercado de trabalho dos assistentes sociais é impactado por estas medidas, 
tendo em vista a alterações nas políticas sociais (tanto na gestão quanto no seu 
financiamento). Além disto, o mercado de trabalho constitui-se como uma mediação 
para compreender as mudanças que ocorrem nas formas de produção e de gestão da 
força de trabalho no desenvolvimento da economia capitalista e suas expressões e 
impactos para a profissão de Serviço Social na atualidade. (Mota & Amaral, 2003). 
Nesse sentido, este estudo se volta à análise das “As tendências no mercado de 
trabalho dos assistentes sociais em Natal/RN”. Dessa forma, o levantamento realizado 
a partir das produções teóricas dos anais dos ENPESS em 2014, 2016 e 2018, revela 
que os resultados parciais indicam que a temática “mercado de trabalho” ainda é pouco 
estudada pela categoria. No levantamento dos periódicos da área de Serviço Social 
(Katálisys e Temporalis) não foram identificados nenhum artigo sobre a temática no 
período 2014-2018. Já na análise da produção teórica nos anais do ENPESS a temática 
se apresenta predominantemente em artigos relativos à atuação do assistente social e 
está distribuída em diferentes grupos temáticos, como “trabalho”, “questão social e 
Serviço Social”, “política social e Serviço Social”, “Serviço Social, fundamentos, 
formação profissional” e trabalho profissional”, assim como “Serviço Social, relações de 
exploração/opressão de gênero, raça e etnia”. Logo, foram levantados os seguintes 
dados: onze (11) trabalhos sobre o tema mercado de trabalho em geral. Destes, cinco 
(05) artigos constituíram análises sobre o mercado de trabalho do Assistente Social. No 
ENPESS de 2014, apenas um (01) trabalho sobre o tema enquanto no ano de 2016 
houve sete (07) trabalhos publicados. Vale ressaltar ainda que os artigos do ENPESS 
de 2016 tratam sobre o mercado de trabalho do Assistente Social, mas no ano de 2018 
apenas três (03) se referem à realidade do Serviço Social. Os demais tratam de temas 
sobre o mundo do trabalho em geral. Ou seja, a produção que trata especificamente das 
relações trabalho e Serviço Social é muito reduzida e apresenta oscilações no período 
estudado. A continuidade da pesquisa nos indicará o que determina este ciclo de 
aumento e de baixa das produções sobre a temática. O levantamento mostra que há 
poucas produções sobre o tema, expresso nas publicações realizadas nos periódicos e 
em eventos da área. Mas, a partir da análise do ENPESS, especificamente em 2018, há 
um aumento nesta produção, indicando uma tendência de crescimento embora seja em 
ritmo lento. No entanto, é alarmante que os periódicos de referência na área de Serviço 
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Social não apresentem sistematizações teóricas sobre a temática “mercado de 
trabalho”. 
 
Conclusão 

 
Levando em consideração que a parte inicial da pesquisa esteve relacionada com o 
levantamento de dados a partir da revisão bibliográfica e análise documental, pode-se 
constatar que a produção de conhecimentos acerca do mercado de trabalho do 
assistente social é pouco expressiva. Pois, foi possível identificar que há uma ampla 
produção que trata da atuação profissional do assistente social que se destina a 
descrever o trabalho profissional nas instituições e nas diferentes políticas sociais, 
apresentando possibilidades e desafios profissionais. Mas, sem fazer referência às 
determinações do mundo do trabalho e seus rebatimentos para o Serviço Social. No 
entanto, os dados parciais nos indicam que ainda que há um ciclo de oscilações nas 
produções sobre a temática, mas, ainda é necessário ampliar esses estudos. Além 
disso, houve aumento da produção sobre o tema “mercado de trabalho” no último 
ENPESS, mas, ainda é necessário ampliar tal produção. 
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TÍTULO: O Direito Ambiental e a Economia do Compartilhamento: Perspectivas da 

Efetivação do Direito à Cidade 

Resumo 

A Economia do Compartilhamento consiste em um ascendente fenômeno econômico 
que se utiliza de plataformas virtuais, que reúnem os usuários (fornecedores e 
consumidores) em torno de um objetivo em comum, seja moradia ou transporte, por 
exemplo, de modo que as necessidades de cada indivíduo serão calculadas e 
compatibilizadas, bem como seus dados são administrados pela plataforma. Dessa 
forma, ainda que não seja tão recente, esta modalidade econômica ainda suscita uma 
série de questões jurídicas, por frequentemente atuar nas áreas cinzentas da regulação 
jurídica estatal, bem como seus efeitos nas rotinas das pessoas ainda não podem ser 
exatamente averiguados. Nesse sentido, o presente trabalho busca examinar os 
possíveis efeitos que a modalidade de transporte da Economia do Compartilhamento 
pode causar no que tange ao direito à cidade, focando-se nos seus pontos positivos e 
negativos, na perspectiva de reestruturação urbana para um desenvolvimento 
sustentável das cidades e para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. A 
importância disto reside na necessidade atual de busca de alternativas para a solucionar 
os problemas advindos do tráfego concentrado nas cidades, como a perda de tempo no 
trânsito, o excesso de veículos particulares utilizados comumente por um indivíduo e a 
crescente demanda por espaços de estacionamento. 
 
Palavras-chave: Economia do Compartilhamento. Direito Ambiental. Direito à Cidade. 

TITLE: The Environmental Law and Sharing Economy: Perspectives of the Realization 

of the Right to the City 

Abstract 

 

The Sharing Economy is a growing economic phenomenon that utilizes virtual platforms, 
which reunite the users (providers und consumers) around a common objective, be it 
housing or transportation, for example, in a way that the necessities of the people are 
calculated and matched, as well as their data is administrated by the platform. Therefore, 
despite it is not recent anymore, this economic modality still provokes a series of juridical 
and legal questions, as it frequently acts in the grey areas of the state regulation, just as 
its effects on the individual’s routines can’t be exactly verified. For that matter, this paper 
seeks to examine the possible effects that the transportation modality of the Sharing 
Economy can cause in relation to the right to the city, focusing on its positive and 
negative features, in the perspective of the urban restructuration for a sustainable 
development of the cities and for rising the quality of life of people. The importance of 
this rests on the actual necessity of searching alternatives to solve the problems 
generated on the concentrated traffic at the cities, as the loss of time while on transit, the 
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excess of particular vehicles commonly used by only one person and the growing 
demand for parking spaces. 

 
 

Keywords: Sharing Economy. Environmental Law. Right to the City. Sustainability. 

Introdução 

Enquanto uma modalidade econômica desafiadora, a economia do compartilhamento 
(ou consumo colaborativo) cria uma série de novas perspectivas, principalmente no que 
tange à utilização de bens ociosos e à uma nova forma de organização da sociedade 
de consumo nos meios artificiais de aglomeração humana. Assim, é possível 
correlacionar tal fenômeno econômico com a promoção da sustentabilidade, e até com 
a efetivação do dever constitucional de direito à cidade, sendo relevante juridicamente 
a sua análise e adequada regulação em tempos de desequilíbrio ambiental. 
 
Metodologia 

 

Foram utilizados meios de pesquisa bibliográficos, com abordagem hipotético-dedutiva. 

 
Resultados e Discussões 

 
O direito à cidade é uma ideia de origem francesa. Consta, principalmente, na 
Constituição Federal (1988), no seu artigo 182, e no Estatuto da Cidade (Lei n° 
10.257/2001) e tal direito é relativo à tutela da vida em sociedade, no meio criado 
artificialmente pelo ser humano. A partir do momento em que se torna mais viável morar 
em cidades, devido ao acesso amplo a serviços e produtos e, consequentemente, pelo 
acesso ao consumo e possibilidade de melhoria na qualidade de vida, o direito à cidade 
se estabelece como uma das diretrizes na inclusão integral das populações que 
desejam e se mudam para tais locais, não podendo se restringir onde se quer constituir 
domicílio. Não obstante, o direito à cidade se estende até para a própria organização da 
cidade, segundo as necessidades da população que vive nela e moldada pelo poder 
coletivo. Assim, tem-se a constante necessidade de reduzir fenômenos como a 
gentrificação e a desigualdade social entre os bairros, que alimentam sistemas de 
exclusão pela própria organização da cidade e que constituem graves violações de 
direitos. 
  
O direito ambiental, concomitantemente, trata da legislação, doutrina e jurisprudência 
concernentes àquilo que integra o meio ambiente – seja fauna, flora, patrimônio cultural, 
entre outros – de modo a lidar com a prevenção, reparação, informação, monitoramento 
e participação relativos às questões que o permeiam. Aqui, um dos princípios 
fundamentais do direito ambiental é a sustentabilidade, a qual pode ser conceituada em 
duas vertentes: segundo um critério cronológico, analisando os efeitos das ações 
humanas em relação ao presente e ao futuro; e pode ser observada sob uma 
perspectiva de prognóstico de futuro, pesquisando se os efeitos de tais ações 
continuarão e as consequências de sua duração. 
  
Nesse sentido, as ações humanas sempre deixam marcas profundas nos ambientes em 
que elas atuam, a fim de se promover o desenvolvimento econômico, degradando fauna 
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e flora locais, modificando ecossistemas e causando poluições irreversíveis – e ainda é 
mais perceptível com o desenvolvimento das novas tecnologias. Assim, tem-se uma 
contradição, a princípio, ao se falar em desenvolvimento sustentável. Todavia, é 
possível se engendrar um sistema que concilie os dois, segundo diversos princípios e 
conceitos, como a integração da proteção ambiental e o desenvolvimento econômico; a 
necessidade de se preservar os recursos naturais para o benefício das futuras gerações; 
a exploração de recursos naturais de forma sustentável e o uso equitativo dos recursos. 
  
A economia do compartilhamento (ou consumo colaborativo, ou “sharing economy”) é 
uma nova modalidade de mercado, baseada em transações “peer-2-peer” (pessoa a 
pessoa, P2P). Sua operacionalidade se dá por meio de plataformas virtuais, estas sendo 
passivas e intermediárias das relações entre os usuários, apenas exercendo um flexível 
controle de modo a permitir trocas informais. Aqui, há redução de custos de operação, 
personalização do serviço, e utilização de bens que não traziam lucro, reinserindo seu 
uso no mercado. Baseia-se na confiabilidade, criação de perfis individuais, articulação 
de conexões com os perfis de outros usuários e pesquisa de contatos. 
  
Tal modalidade econômica tem impacto especial no meio local, ao ressignificar relações 
interpessoais e ao proporcionar acesso a produtos e serviços que, dependendo do caso, 
seriam inacessíveis de outra forma. Reduz-se a capacidade ociosa ao retornar os bens 
ao mercado, desagregando-se o consumo e são criados mercados não profissionais de 
produtos e serviços, operações majoritariamente administradas pela plataforma. Assim, 
o consumo não é mais focado em acumular desenfreadamente, mas em usufruir do 
produto ou serviço. Contribui-se, por exemplo, para amenizar a necessidade por 
matérias-primas na construção de novos bens móveis e imóveis, queda na expansão 
de áreas de extração e decrescimento da poluição do ar por gases poluentes de 
automóveis. 
  
Nesse sentido, já é possível observar alguns impactos que o consumo colaborativo pode 
acarretar nas cidades. Tais impactos podem ser favoráveis ou não ao desenvolvimento 
sustentável, quais sejam: 
- Poluição e estacionamentos: A crescente procura por veículos “compartilhados” pode 
reduzir a emissão de gases poluentes, diminuir a compra de automóveis para o uso de 
poucas pessoas, e diminuir a necessidade de abrir áreas para estacionamentos, 
otimizando tais espaços para outros usos; 
- Deslocamento (congestionamento): Com o incremento do deslocamento, pela redução 
do congestionamento por ter menos veículos em circulação, é possível que mais 
pessoas visitem outros lugares que não habitualmente frequentem, tendo-se um maior 
trânsito de pessoas; 
- Locação residencial urbana e moradias: Algumas plataformas possuem serviços de 
locação de residências para curto período de tempo. Nisto, ergue-se a problemática de 
as moradias servirem mais à locação (leia-se também fonte de renda) do que 
propriamente uma residência. Não obstante, pode reduzir a necessidade de construção 
de novas habitações; 
- Redistribuição econômica: Com a maior circulação de pessoas e um uso mais amplo 
dos produtos e serviços disponibilizados, é possível que haja maior oferta de empregos 
para áreas mais carentes, que mais pessoas tenham acesso aos mesmos produtos e 
que se forneça um melhor serviço, subsidiado pelo governo ou não. Apesar da 
concentração dos serviços do consumo colaborativo em áreas com maior concentração 
de renda, esse potencial é existente. 
 
Conclusão 
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O consumo colaborativo, ao ser um fenômeno multifacetado, traz uma série de 
impactos, e muitos deles ainda são incertos, necessitando-se de mais tempo para poder, 
efetivamente, averiguar seus efeitos na sociedade. Todavia, certamente projeta um 
impacto na organização em cidade, podendo reestruturar hábitos de consumo, contribuir 
para a manutenção do meio ambiente, e ainda dar rumos para um desenvolvimento 
sustentável em meios urbanos. Do mesmo modo, tal fenômeno pode contribuir para a 
efetivação do direito à cidade relativamente à melhoria da qualidade de vida no meio 
urbano e na inclusão à cidade, possibilitando o acesso a produtos e serviços de modo 
amplo. 
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Resumo 

A faixa costeira de 410km de território norte-rio-grandense compreende municípios 
cujas áreas litorâneas, além de se servirem à moradia de diversas comunidades, 
apresentam atividades que, em incompatibilidade com outras atividades ou com 
interesses das comunidades, geram conflitos socioambientais que incidem no meio 
ambiente da Zona Costeira, patrimônio nacional previsto no art. 225, § 4º, da 
Constituição Federal. Nesse sentido o presente artigo vem expor resultados parciais 
(obtidos entre o período 2017-2019) do Projeto de Pesquisa “Conflitos Socioambientais 
na Zona Costeira do RN” que tem como objetivo geral a identificação e a análise dos 
conflitos socioambientais presentes na Zona Costeira do Estado do Rio Grande do 
Norte, visando obter um diagnóstico dos interesses envolvidos e a possibilidade de 
delimitação de soluções concertadas para tais conflitos. Em desenvolvimento e 
conclusão, é ressaltada a necessidade de uso de autocomposição ou outras formas de 
enfrentamento daqueles conflitos, além da importância do conhecimento técnico e 
jurídico para solucionar casos em que o meio ambiente ecologicamente equilibrado está 
em risco. 
 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Conflitos Socioambientais. Zona Costeira. 

TITLE: Identification and analysis of Socio-environmental Conflicts in the Coastal Area 

of Rio Grande do Norte 

Abstract 

The 410km of coastline in the state of Rio Grande do Norte comprises municipalities 
that, besides being dwellings of several communities, present activities that, in 
incompatibility with other activities or with the interests of the communities, generate 
socio-environmental conflicts that affect the environment of the Coastal Zone, national 
heritage provided in art. 225, § 4º, of the Federal Constitution. In this sense, this research 
has as its general objective the identification and analysis of socio-environmental 
conflicts present in the Coastal Zone of the state of Rio Grande do Norte, aiming at the 
diagnosis of distinct interests among the social actors involved and the possibility of 
delimiting concerted solutions for such conflicts. In development and conclusion, the 
need to use autocomposition of conflicts to resolve disputes is emphasized, as well as 
the technical and legal knowledge to solve cases in which the ecologically balanced 
environment is at risk. 
 
Keywords: Environmental Law. Socio-environmental Conflicts. Coastal Zone. 
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A conjuntura político-social que se formou no Brasil após décadas de discussões 
legislativas e jurídicas acerca da proteção do meio ambiente e das comunidades que 
vivem em determinados territórios nacionais, apesar de recente, remonta a um contexto 
global complexo e abrangente, que, na década de 1960 , gerou uma importante reflexão 
acerca da relação entre a sociedade o meio ambiente, pautada no debate sobre o 
equilíbrio entre o uso de bens naturais pelos indivíduos e a conservação da natureza 
ecologicamente equilibrada. Ademais, em âmbito internacional, o Estado brasileiro vem 
tendo participação ativa em acordos e eventos relativos à proteção ao meio ambiente, 
conforme cita Mazzuoli (2019, p. 921): O Brasil é parte nos principais tratados 
internacionais sobre meio ambiente concluídos sob os auspícios da Organização das 
Nações Unidades. Muito antes da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil já 
havia ratificado os mais importantes tratados internacionais relativos ao Direito 
Internacional do Meio Ambiente, o que veio a intensificar-se posteriormente à entrada 
em vigor do atual texto constitucional. Todavia, no que concerne ao desenvolvimento de 
movimentos ambientalistas em território nacional, é importante frisar que, apesar de 
haver registros da participação da sociedade civil em discussões relativas ao meio 
ambiente desde os anos 1980, se tem um protagonismo em território brasileiro de 
movimentos em prol do meio ambiente após a promulgação do Estatuto da Cidade, no 
ano de 2001 (ALMEIDA et al, 2018). No Rio Grande do Norte, há diversos registros que 
evidenciam a participação da sociedade civil em discussões relativas ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Por exemplo, na discussão sobre o Projeto Via Costeira-
Parque das Dunas e a criação do Parque Estadual das Dunas, em 1977, houve 
expressiva mobilização social contra a organização arbitrária do projeto, tendo em vista 
que não havia abertura para a participação da própria sociedade civil sobre sua 
implantação e seu caráter impactante (DUARTE, 2010, p. 154). Nesse sentido, verifica-
se que, além de atuação em questões que permeiam o âmbito urbanístico, os 
movimentos sociais e as comunidades do município de Natal, como do Rio Grande do 
Norte como um todo, também passaram a demonstrar ampla preocupação acerca dos 
problemas e conflitos que existem e que surgem na Zona Costeira do Estado, que 
possui proteção especial prevista no § 4° do artigo 225 da Constituição Federal, 
considerando-se bem de interesse público. Além disso, a Zona Costeira do Rio Grande 
do Norte, estendida pelo Estado desde o município de Tibau, no litoral norte ou 
setentrional, até o município de Baía Formosa, no litoral leste ou oriental, detém 
proteção jurídica específica pela Lei Estadual nº 6.950, de 20 de agosto de 1996, que 
instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e define os espaços territoriais 
protegidos como patrimônio nacional em regime de Zona Costeira. A complexidade de 
questões que envolve a faixa costeira de aproximadamente 410km do território norte-
rio-grandense compreende temáticas que envolvem diversas atividades econômicas e 
sociais, onde se observa diferentes formas de apropriação de bens naturais e disputa 
de interesses entre sujeitos; cenário que pode ser percebido como palco de conflitos 
socioambientais. Como conflitos socioambientais compreende-se o “confronto de 
interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os recursos 
naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre 
ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou 
econômica” . Nesse diapasão, surge a necessidade de discutir a incidência de tais 
conflitos na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, visto que sua proteção constitucional 
e relevância socioambiental tornam a faixa litorânea alvo de interesses distintos entre 
diversos atores sociais. 
 

Metodologia 
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Em termos metodológicos, o presente trabalho visa expor os resultados de 02 (dois) 
anos de atividade do projeto de pesquisa sobre Conflitos Socioambientais na Zona 
Costeira do Rio Grande do Norte, em realização na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e com auxílio de órgãos e entidades da Administração Pública e da sociedade 
civil organizada. A pesquisa buscou identificar e analisar os principais conflitos 
socioambientais existentes na faixa costeira do Estado do RN prevista pela Lei Estadual 
nº 6.950/1996, no interregno entre os anos de 2007 e 2017. Para tal, foi realizada, de 
início, pesquisa bibliográfica acerca da temática de conflitos socioambientais, visando 
criar um conceito único de conflitos socioambientais para ser utilizado pelo Projeto de 
Pesquisa . Posteriormente, houve pesquisa bibliográfica de material acadêmico de 
diversas áreas que pudessem indicar a existência de possíveis conflitos 
socioambientais no território no RN no lapso temporal determinados pelo Projeto de 
Pesquisa. Em virtude da limitação das pesquisas acadêmicas, foi realizada também 
pesquisa jurisprudencial local acerca de conflitos socioambientais, sendo utilizadas as 
plataformas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) e da 
Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN), abrangendo, assim, as ações em 
trâmite na Justiça Federal e as decisões de segundo grau no caso da Justiça Estadual. 
Ademais, também foi realizada pesquisa junto a órgãos e entidades da Administração 
Pública e da sociedade civil organizada, além da realização de entrevistas com 
membros dessas instituições. No caso, houve ampla cooperação do Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério Público do Estado (MPRN), Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE/RN) e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), além da forte atuação da ONG Oceânica, organização da 
sociedade civil fundada em 2002 . Com isso, foi produzida uma tabela com informações 
sobre os conflitos socioambientais encontrados, visando agrupar os casos concretos em 
tipologias de conflitos e seus respectivos indicadores para auxiliar na busca de soluções 
concertadas para os problemas vivenciados pelas comunidades e ecossistemas 
presentes no litoral costeiro. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 ENTENDENDO OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS Os conflitos, enquanto 
contextos específicos que se desenvolvem a partir da interação humana, são 
divergências entre interesses distintos de atores sociais que se relacionam. Conforme 
Simmel (2013), o conflito é admitido por causar ou modificar grupos de interesse, 
unificações ou organizações, negando a ideia de unidade e gerando tensão entre 
contrastes, devendo haver uma forma de mediação das diferenças existentes. 
Conforme os interesses sociais foram adentrando na seara ambiental, houve o 
crescimento de uma específica modalidade de conflito: o socioambiental. Nesse tipo de 
conflito, há a difusão entre o interesse social e o interesse ambiental de atores sociais 
distintos, gerando antagonismos que envolvem temáticas relativas à sociologia e ao 
ambientalismo. Segundo Theodoro (2005), esses conflitos socioambientais podem ser 
comparados a outros tipos de conflitos presentes em nossa sociedade, tendo como 
diferencial o fato de englobarem, geralmente, coletividades em torno de bens difusos, 
sendo um embate entre diversos atores. Além de atores, conforme Nascimento (2001), 
os conflitos possuem também observadores, que geralmente são as vítimas dos efeitos 
dessa disputa. Além disso, nesses conflitos gerados em torno principalmente da disputa 
pelo uso de determinados recursos naturais, há dinâmicas entre os atores que precisam 
ser contextualizadas, afinal, são percepções e interesses distintos (THEODORO, 2005). 
Com isso, Carvalho e Scotto (1995) defendem que os recursos naturais reúnem 
especificidades como a existência de impactos diretos ou indiretos provenientes das 
atividades que têm objetivos socioeconômicos defendidos pelos atores envolvidos. 
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Entretanto, no que tange ao surgimento de tais disputas, Lima e Shiraishi Neto (2015) 
afirmam que os conflitos socioambientais compreendem a natureza como um bem 
comum e se configuram como um problema social que não se restringe a divergências 
econômicas, abarcando vertentes sociais como o território, a poluição, o combate entre 
ideologias e fatores políticos. Por fim, para Acselrad (2004), esses conflitos existem 
quando são envolvidos grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e 
significado do território. Assim, apesar de limitar o conflito à ideia de uso de território, o 
conceito evidencia a existência de interesses distintos no manuseio ou apropriação de 
determinado recurso natural, podendo os interesses serem de cunho social, ambiental 
ou econômico. Nesse sentido, surge a necessidade de ponderar todos os argumentos 
expostos em linhas pretéritas, englobando em um conceito único todas as 
peculiaridades que envolvem os conflitos socioambientais na Zona Costeira do Rio 
Grande do Norte (tais como exclusão social, ocupação indevida de territórios e 
exploração desenfreada de recursos naturais, dentre outros problemas 
socioambientais) e aplicando-o na análise de casos concretos, visando um melhor 
entendimento dos litígios existentes de modo a contribuir com o debate sobre novas 
formas de enfrentamento dos mesmos. Assim, compreende-se que os conflitos 
socioambientais são confrontos de interesses distintos entre atores sociais (todas as 
pessoas que representam grupos e defendem seus interesses em palcos sociais, v.g. 
comunidades locais e indústria salineira), tendo como objeto de disputa os recursos 
naturais (v.g. a poluição sonora ou a ocupação indevida em área de proteção ambiental), 
no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre 
ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou econômica 
(v.g. a deterioração de ecossistema ou o impedimento de labor de pescadores em 
determinadas faixas de praia para subsistência de suas famílias). Destarte, é importante 
frisar que determinados casos concretos geradores de danos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado não se enquadram no conceito supramencionado. À título 
de exemplo, casos que envolvem o Estado enquanto ator social omissivo em contexto 
que carece de sua atuação não se enquadram no conceito adotado pelo trabalho. Nesse 
diapasão, o ato de esquivar-se de realizar a coleta de resíduos sólidos nas residências 
de determinado município ou a negligência ao filtrar com efetividade a água distribuída 
para uso nas residências, por exemplo, não faz do Estado um ator social em posição de 
disputa por recursos naturais, portanto, não havendo tipificação de casos como os 
supracitados na presente pesquisa. 3.2 DIAGNÓSTICO DOS CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS Superada a discussão doutrinária acerca do conceito de conflitos 
socioambientais, passa-se ao processo de identificação e análise dos conflitos 
socioambientais diagnosticados na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, 
compreendendo os diversos interesses sociais distintos e as peculiaridades 
identificadas nos casos concretos, 3.2.1 Análise quantitativa dos conflitos 
socioambientais Para a análise de casos concretos identificados ao longo da pesquisa, 
foram tipificados 14 (catorze) atividades geradoras de conflitos que foram desenvolvidas 
na extensão territorial da Zona Costeira do Rio Grande do Norte no lapso temporal entre 
os anos de 2007 e 2017, resolvidas, em processo de resolução ou ainda existentes e 
contínuas. São elas: eólica; agricultura; pesca; industrial (têxtil, de bebida e 
concessionária); turismo; comércio; cana-de-açúcar; salineira; petrolífera; ocupações 
irregulares; carcinicultura; piscicultura; construção civil; produção de lenha. Todavia, 
apesar da abrangência das atividades, cada tipo de conflito acima destacado é 
desmembrado em indicadores do conflito, que descrevem de forma detalhada quais os 
recursos naturais são objetos da disputa que surgiu em decorrência da realização de 
determinada atividade. Nesse sentido, um conflito decorrente da atividade de indústrias 
têxteis, que têm como ator social em oposição à atividade a comunidade, pode 
apresentar como indicador de conflito o lançamento de esgotos e resíduos em corpo 
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hídrico. Da mesma forma, um conflito que surge da divergência entre a atividade de 
turismo náutico e a atividade de pesca tradicional pode ter como indicador de conflito a 
obstrução de circulação no mar e a interferência na dinâmica da fauna aquática, visto 
que a atividade turística supracitada pode causar danos ao ecossistema capazes de 
dificultar a execução da atividade de pesca das comunidades tradicionais de 
determinado município. Em suma, essas atividades por si só não definem os casos 
concretos encontrados nas pesquisas, todavia, conseguem tipificar qual a atividade 
geradora do conflito existente entre os atores sociais dos litígios, considerando que os 
recursos naturais em disputa partem do pressuposto de que as atividades 
supramencionadas fazem uso e/ou cerceiam o uso desses recursos. De outra banda, 
se faz necessário destacar a preponderância de determinadas atividades conflituosas 
na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, visto que, apesar da análise de atividades 
predominantes na faixa litorânea potiguar (v.g. atividade petrolífera, que se estende por 
quase todo o Estado), outras indústrias apresentaram maior número de conflitos (v.g. 
salineira, que se encontra no litoral norte ou setentrional), evidenciando o caráter 
subjetivo e danoso de determinadas atividades em detrimento de outras. Outrossim, 
ainda em fase de análise de caráter quantitativo, verifica-se que, dos municípios que 
compreendem a Zona Costeira do Rio Grande do Norte no interregno entre os anos de 
2007 e 2017, em alguns não se identificou a ocorrência de conflitos socioambientais, 
isto é, disputa por recursos ambientais conforme previsto no conceito adotado na 
pesquisa cujos resultados são objeto do presente trabalho. Frise-se que, apesar de 
inexistir conflitos socioambientais com base na referida pesquisa, não há como excluir 
a possibilidade de existência de disputas específicas nos municípios sem conflitos 
diagnosticados, além de não ser possível informar que tais municípios não são locais 
onde se realizam as atividades supramencionadas. Noutro pórtico, a predominância de 
conflitos em alguns municípios evidencia peculiaridades nessas cidades, visto que a 
existência de polo turístico ou de polo de exploração de recursos naturais em 
determinadas regiões pode influenciar diretamente no desenvolvimento excessivo de 
conflitos de variadas naturezas. Assim, é importante ressaltar que, enquanto municípios 
como Nísia Floresta, Tibau do Sul, Parnamirim, Extremoz e Natal são tidos como polos 
turísticos de demasiada procura por brasileiros e estrangeiros, cidades como Guamaré, 
que tem zonas específicas de atividade de produção de energia eólica, e Areia Branca, 
que é sede de empreendimentos de exploração do sal marino, apresentam menor índice 
de conflitos socioambientais. Com isso, a incidência de conflitos nos municípios pode 
variar de acordo com as atividades executadas, com a continuidade de tais atividades 
(v.g. turismo em Tibau do Sul é permanente, enquanto que em Grossos é esporádico) 
e com a atuação da sociedade civil organizada e de órgãos e entidades vigilantes (v.g. 
municípios como Alto do Rodrigues e Carnaubais já apresentam a criação de Unidades 
de Conservação capazes de abarcar grande parte dos municípios) . 3.2.2 Indicadores 
de especificação dos conflitos socioambientais Assim, observadas as características 
quantitativas da pesquisa capazes de evidenciar fatores relevantes para o entendimento 
da formação e incidência de conflitos socioambientais na Zona Costeira do Rio Grande 
do Norte, é importante entender quais são os fatores que criam tais disputas, visto que 
a execução das atividades supramencionadas por si só não são capazes de gerar 
interesses distintos pelo uso de recursos naturais. Nesse sentido, destaca-se o 
cerceamento do acesso ao mar e de interferências na dinâmica da fauna aquática 
causadas por atividades de turismo náutico, de piscicultura, de geração de energia 
eólica e atividades de empresas de passeios turísticos que divergem da atuação das 
comunidades tradicionais em atividade de pesca tradicional, visto que a sobreposição 
daquelas atividades sobre esta gera obstrução na execução da atividade de pesca (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2010; SILVA, 2011; TAVARES, 2015). Além do acesso ao mar, 
determinadas atividades, como de beneficiamento de cana-de-açúcar, indústrias têxteis, 
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turística, construção civil e carcinicultura, causam danos ao meio ambiente de forma a 
poluir os corpos hídricos de determinados municípios (v.g. Arês, Porto do Mangue, 
Macaíba, Canguaretama, Baía Formosa e Nísia Floresta), influenciando no equilíbrio 
dos ecossistemas presentes nas cidades e na faixa de praia (NUNES e TAVARES, 
2008; GALVÃO NETO, 2009; GURGEL, 2015; TAVARES, 2015). Outrossim, evidencia-
se também a forte presença de conflitos socioambientais em atividades de comércio 
formal e informal (barraqueiros), desde o processo de ocupação irregular em áreas de 
faixa de praia, de área de desova de tartaruga-marinha e de Área de Preservação 
Permanente (APP) até a degradação do meio ambiente com a poluição proveniente da 
atividade. Nesse caso, destacam-se os municípios turísticos do Estado, como Natal, 
Extremoz, Tibau do Sul, Baía Formosa, Nísia Floresta e Parnamirim . No que tange aos 
conflitos existentes em atividade de construção civil, destaca-se os indicadores de 
obstrução de paisagem, processo intensivo de ocupação do solo, assoreamento e 
poluição de mananciais hídricos, degradação de recursos naturais e da estrutura 
geológica de falésias, além de diversos tipos de construções irregulares (em Áreas de 
Preservação Permanente, faixa de praia, tabuleiro costeiro, manguezais e/ou dunas). 
No caso, a atividade de construção civil, por se estender por toda a costa potiguar, gerou 
conflitos socioambientais em municípios como Tibau, Mossoró e Touros, no litoral norte 
ou setentrional, e em cidades como Macaíba, Natal e Maxaranguape, no litoral leste ou 
oriental (AMÉRICO, 2006; NUNES e TAVARES, 2008; PEREIRA FILHO e SILVA, 2016; 
OLIVEIRA e REIS, 2017). Noutro pórtico, frise-se que, apesar de ter sido diagnosticado 
somente 01 (um) conflito socioambiental no lapso temporal definido pela pesquisa, a 
atividade de produção de lenha para fins comerciais no município de São José do Mipibu 
gerou disputa por recursos ambientais, visto que os produtores de lenha estavam 
realizando cortes indevidos de vegetação de caatinga, lançando gases tóxicos no ar e 
prejudicando a comunidade próxima ao terreno utilizado para o desmatamento 
(BRASIL, 2009). De outra banda, enquanto a atividade salineira teve como indicadores 
dos conflitos o desmatamento de vegetação em Areia Branca e o aprisionamento de 
camarões, resultando em redução de estoque no município de Macau, a atividade 
petrolífera criou conflitos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Guamaré e Natal no 
que tange ao uso indevido de terras, poluição e contaminação do solo e águas 
subterrâneas por substâncias químicas (SILVA, 2013; SANTOS, 2016). Destarte, no 
que concerne à atividade de pesca predatória, há desrespeito, por parte dos 
pescadores, ao período de defeso e redução dos estoques pesqueiros por utilização de 
rede de espera e compressor de ar nos municípios de Touros, Rio do Fogo, Ceará-
Mirim, Baía Formosa e Tibau do Sul, evidenciando conflitos de mesma natureza no 
litoral leste ou oriental do Rio Grande do Norte (IMPROTA, 2008; SILVA, 2013). Já no 
que tange à atividade de pesca amadora, informações disponibilizadas pela ONG 
Oceânica apresentam conflitos gerados pela caça, com o uso de arpão, em locais de 
uso comum do povo (faixas de praia), comprometendo a segurança dos banhistas e à 
fauna aquática ameaçada de extinção. Evidenciou-se tal situação nos municípios de 
Natal, Parnamirim e Nísia Floresta. Por outro lado, é necessário frisar que, apesar de 
ser identificado apenas 1 (um) conflito socioambiental, a atividade de agricultura no 
município de Maxaranguape gerou disputa com a plantação de culturas (com utilização 
de agrotóxicos) às margens do Rio Maxaranguape, afetando as espécies nativas (fauna 
e flora) e causando o assoreamento e a diminuição da profundidade do rio, causando 
prejuízos ao ecossistema do município no geral (OLIVEIRA, PEREIRA e VIEIRA, 2011). 
A respeito da atividade de geração de energia eólica, conflitos envolvendo a degradação 
da vegetação nativa e alteração das dinâmicas ambientais da fauna são evidenciadas 
nos municípios de Rio do Fogo, Macau, Guamaré, Galinhos, Areia Branca e Pedra 
Grande. Além disso, danos como o assoreamento, o uso de áreas utilizadas para a 
pecuária e a agricultura familiar e a descaracterização da paisagem com o 
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comprometimento do ecossistema dunar também estão presentes, atingindo o turismo 
comunitário, a pesca tradicional e as comunidades em geral (IMPROTA, 2008; 
HOFSTAETTER, 2016). Por fim, é importante frisar que os indicadores de conflitos 
supramencionados são meramente exemplificativos, visto que a pesquisa bibliográfica 
e jurisprudencial encontrou mais de 70 (setenta) indicadores diferentes nos municípios 
que compreendem a Zona Costeira do Rio Grande do Norte. 3.3. DELIMITAÇÃO DE 
SOLUÇÕES CONCERTADAS A discussão acerca do desenvolvimento de possíveis 
soluções para os conflitos socioambientais supramencionados é abrangente, todavia, 
sensível, visto que cada caso concreto apresenta peculiaridades que trazem 
dificuldades na aplicação de intervenções judiciais e extrajudiciais. Essas dificuldades 
são, em regra, relativas aos interesses distintos presentes no litígio, considerando que, 
excetuando-se os casos de nítida ilicitude praticada por atores sociais específicos, as 
atividades em conflito apresentam justificativas resguardadas pela Constituição Federal, 
seja com base no meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), na livre iniciativa 
(art. 1º, IV) ou até na promoção do livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo em casos previstos em lei 
(art. 170, parágrafo único). Contudo, durante o desenvolvimento da presente pesquisa 
foram encontradas ferramentas específicas capazes de dirimir ou resolver alguns dos 
conflitos tipificados (seja em análise bibliográfica ou em entrevistas realizadas em 
órgãos públicos). Nesse sentido, é importante frisar que a atuação individual de um 
órgão ou organização não é suficiente para solucionar os litígios, devendo a atuação 
ser concertada no sentido de ser harmonizada, e de haver decisão por acordo comum 
entre as partes. Nessa seara, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, visando 
resolver conflitos em âmbito extrajudicial, criou o Núcleo Permanente de 
Autocomposição (NUPA), que é um órgão que realiza reuniões quinzenais, organizadas 
por um promotor junto com profissionais que detêm conhecimentos acerca de um ou 
mais casos de litígio. No caso de conflitos socioambientais, deve haver notificação ao 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 
(CAOP-MA) do Ministério Público, para que o órgão possa encaminhar os processos 
para análise do NUPA. Há forte atuação do CAOP-MA junto ao NUPA do Ministério 
Público em ações com o objetivo de adequar os lixões em várias cidades do Rio Grande 
do Norte. Nesse sentido, foi desenvolvida uma ação do projeto Lixo Negociado, que 
atua de forma integrada em busca de uma solução consensual para recuperação ou 
remediação de áreas degradadas . Noutro pórtico, a Procuradoria da República no Rio 
Grande do Norte (MPF/RN) vêm defendendo a necessidade de promover a consciência 
sobre a preservação do meio ambiente mediante o fortalecimento de “vínculos 
associativos” . Com isso, há a forte necessidade de disseminação de informações dentro 
das comunidades tradicionais e de eventuais grupos dentro das comunidades para que 
os mesmos possam se identificar com pautas em comum. Todavia, especialmente a 
partir de informações obtidas junto à ONG Oceânica, constatou-se que, apesar de 
existirem tais mobilizações, elas enfrentam obstáculos para dialogar com instituições e 
órgãos públicos. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN), 
por outro lado, informa que, por falta de equipe técnica capaz de auxiliar os defensores 
no diagnóstico e muitas vezes, em razão da ausência de foco na questão dos conflitos 
socioambientais, há dificuldades no atendimento dos assistidos e no ajuizamento de 
ações dessa natureza . Todavia, há expressa intenção da DPE/RN na atuação da parte 
social desses conflitos, podendo auxiliar as famílias especialmente em questões 
relativas à saúde e assistência social. Ademais, a DPE/RN também tem forte atuação 
na área de Educação em Direitos (uma das funções institucionais elencadas na Lei 
Complementar 80/1994, que dispõe sobre a atividade da Defensoria Pública do Estado). 
Nesse sentido, a DPE/RN pode atuar em prol da educação das comunidades e informar 
sobre a utilização da Justiça e dos direitos dos cidadãos. Desse modo, é importante 
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frisar que a atuação da sociedade civil organizada não deve se limitar às atividades de 
órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A presença de organizações civis 
como a ONG Oceânica e o trabalho realizado por discentes e docentes das 
universidades e demais instituições de ensino do Rio Grande do Norte é crucial e 
essencial para que seja possível sopesar os interesses presentes nos conflitos 
socioambientais em busca de novas formas de enfrentamento dos mesmos. Por fim, 
delimitar soluções concertadas para os casos concretos expostos no presente trabalho 
e encontrados em outros documentos de análise dos conflitos socioambientais na Zona 
Costeira do Rio Grande do Norte é um trabalho árduo e que demanda conhecimento 
técnico, jurídico e de campo. Assim, nos parece fundamental o uso de autocomposição 
de conflitos (meios extrajudiciais como negociação, mediação e conciliação) para 
compreender as intenções dos atores sociais, para que, somente após esgotamento da 
via extrajudicial, haja a busca pelo judiciário contencioso. 
 
Conclusão 

 
A busca por soluções concertadas para conflitos socioambientais na Zona Costeira do 
Rio Grande do Norte pode ser tida como a melhor forma de representar a evolução na 
análise desses conflitos diante da atuação de órgãos nos últimos anos, visto que, 
somente com o ajuizamento de ações e com a morosidade do Poder Judiciário, não foi 
possível diminuir a quantidade de litígios presentes na faixa litorânea do Estado. Nesse 
sentido, num primeiro momento pode-se dizer que o processo de diagnóstico e análise 
de conflitos socioambientais deve ser visto como um procedimento preliminar na 
atuação em casos concretos, tendo em vista que o reconhecimento e a tipificação dos 
litígios não são suficientes para desenvolver soluções concertadas para as partes 
litigantes, principalmente no que concerne a conflitos abordados no presente trabalho, 
que trabalham diretamente com o meio ambiente em risco. O uso de autocomposição 
de conflitos, como a mediação e a conciliação, presentes no NUPA do MPRN, deve ser 
visto como uma ferramenta inicial de resolução desses conflitos, assim como ocorre no 
Poder Judiciário comum. O estímulo à negociação extrajudicial deve estar presente 
para, dentre diversos benefícios, fazer com que os atores sociais conheçam todos os 
interesses em disputa nos conflitos. Contudo, a solução do conflito não deve se exaurir 
na via extrajudicial. A presença de órgãos públicos, como a DPE/RN, o MPF/RN e o 
CAOP-MA do MPRN, deve ser cobrada pela sociedade civil organizada, visto que o 
Estado, como monopólio do poder coercitivo, deve preservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado em todas as formas possíveis, incluindo a via judicial. Por 
fim, assim como na atuação de órgãos públicos e de comunidades tradicionais, somente 
com o agrupamento das informações necessárias sobre os casos concretos e o 
reconhecimento dos interesses distintos dos atores sociais em litígio que a academia 
poderá atuar em soluções concertadas, estando ela trazendo benefícios para o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e, ao mesmo tempo, aplicando na sociedade todo 
o conhecimento produzido em sala de aula. 
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TÍTULO: Turismo, lazer e violência: uma reflexão acerca das políticas públicas na Praia 

de Ponta Negra, Natal-RN, no período entre 2010-2019 

Resumo 

O respectivo trabalho retrata a variação dos índices de criminalidade na Praia de Ponta 
Negra (Natal/RN) através da perspectiva dos trabalhadores locais da orla, que 
vivenciam diariamente a realidade do local. O objetivo principal foi analisar a visão dos 
mesmos em relação ao impacto causado pela criminalidade, descrever os desafios 
enfrentados por eles diante desse cenário e as estratégias utilizadas em combate ao 
crime; além de apontar as principais políticas e/ou ações implementadas pelo poder 
público na localidade para mitigar o problema da criminalidade. Esta temática foi 
escolhida visto que o aumento dos índices de crimes nas capitais nordestinas de forma 
geral foi alarmante, e decidiu-se escolher a praia de Ponta Negra como local de estudo 
por ser o maior ponto turístico da cidade de Natal-RN, além disto, por as temáticas 
atrelando violência, criminalidade e turismo possuir poucos estudos no meio acadêmico. 
A metodologia foi baseada em uma abordagem qualitativa, onde foi aplicado um 
questionário semiestruturado a fim da obtenção das respostas dos entrevistados. 
Concluiu-se então que em relação à sensação de segurança dos trabalhadores na orla, 
a maioria se sente seguro ao trabalhar na praia, porém a sensação de segurança muda 
quando se analisa os entornos da localidade. Foi evidenciado também que a maior 
dificuldade encontrada pelos trabalhadores foi a falta de incentivo do poder público em 
relação aos investimentos em ações e/ou políticas públicas de melhoria. 
 
Palavras-chave: Criminalidade; Ponta Negra; Trabalhadores locais; Políticas Públicas. 

TITLE: Tourism, leisure and violence: a reflection on public policy in Ponta Negra beach 

(Natal/RN), in period between 2010-2019. 

Abstract 

This work portrays the variation of crime rates in Ponta Negra Beach (Natal/RN) through 
the perspective of the local shore workers, who daily experience the reality of the place. 
The main objective was to analyze to traders perception in relation to beach criminality, 
whereas the specific objectives consist of characterize the workers interviewed; describe 
the challenges faced by traders in relation to the criminality scene and the strategies 
used to combat crime; and to point out the main public policies implemented by public 
authorities to combat crime. This theme was chosen because the increases in crime 
rates in Northeastern capitals are alarming, and it was decided to choose Ponta Negra 
beach as a place of study because it is the largest tourist point in the city of Natal-RN, in 
addition to the fact that violence, crime and tourism have few studies in the academic 
world. The method used to obtain the results by the research was the creation and 
application of a structured questionnaire. Data analysis provided several conclusions, in 
which the main ones were in relation to the feeling of safety of the workers, that it was 
concluded that most feel safe when working on the beach, but the sense of security 
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changes when one analyzes the surroundings of the locality. It was also evidenced that 
the greatest difficulty found by the workers was the lack of incentive of the public 
authorities in relation to the investment in actions and / or public policies of improvement. 
 

Keywords: Criminality; Ponta Negra;Local Workers; Public Policy. 

Introdução 

Este trabalho pretende aprofundar a compreensão acerca das causas e consequências 
do recente fenômeno da violência em cidades turísticas. A pesquisa é relevante dada a 
carência de estudos que relacionam violência e turismo, particularmente em contextos 
de desenvolvimento urbano do Nordeste brasileiro, que vem vivenciando expressiva 
variação dos índices de criminalidade na última década. O Nordeste vem sofrendo um 
significativo aumento dos indicadores de violência em todos os seus estados, 
principalmente quando se trata de homicídios. Segundo um estudo da Organização das 
Nações Unidas (2016) sobre drogas e crimes, o aumento da violência em alguns 
estados da região Nordeste teve o alarmante crescimento de mais de 150% em apenas 
quatro anos. De acordo com o jornal EL PAÍS (2018), das 50 cidades mais violentas do 
mundo, 17 estão localizadas no Brasil, e 11 desses municípios estão situados na região 
Nordeste, sendo eles: Natal-RN, Fortaleza-CE, Vitória da Conquista-BA, Maceió-AL, 
Aracaju-SE, Feira de Santana-BA, Recife-PE, Salvador-BA, João Pessoa-PB, Campina 
Grande-PB e Teresina-PI. O fato que mais chama atenção é em relação a Natal, que 
apesar de ser uma cidade pequena, ocupa a 4° posição do ranking mundial entre as 
cidades mais violentas do mundo. Conforme o jornal EL PAÍS (2018), a cidade que 
possui em média 1.343.573 habitantes em sua região metropolitana, tem uma taxa de 
102.56% de homicídios para cada mil habitantes. Diante destes dados apresentados, o 
Diagnóstico da Situação de Segurança Pública no Rio Grande do Norte (2015), 
apresenta uma realidade semelhante às informações apresentadas anteriormente, na 
qual o Nordeste apresentava no ano de 2005 um índice de 25,6 a respeito da taxa de 
homicídio para cada 100 mil habitantes, enquanto no ano de 2013 o número subiu para 
39,46. Já o município de Natal isoladamente apresentava em 2005 uma taxa de 17,2, e 
durante o período de 8 anos cresceu seu número para 56,8, tornando-se uma estatística 
preocupante tanto para o turista que pretende conhecer a cidade, como principalmente 
para a população local. A partir desses estudos, percebeu-se que a violência é um 
fenômeno que se tornou recorrente no cotidiano das cidades latino-americanas. A 
imagem de cidade violenta pode influenciar a demanda turística de uma cidade, porém 
para Santos e Silva (2006), violência e criminalidade não é um fator determinante e 
exclusivo para a escolha de uma localidade. Apesar de existir uma dificuldade no acesso 
a informações atualizadas sobre violência especificamente contra o turista no contexto 
brasileiro, é sabido que o crime está ligado com o turismo predominantemente nos casos 
de furtos e roubos de objetos de pequeno porte como smartphones, carteiras e câmeras 
digitais por exemplo. Prova dessa realidade são registrados no estudo de Catai e 
Rejowski (2004), que analisaram a relação da criminalidade de furtos e roubos, e 
constataram um difícil acesso a dados precisos, pois em alguns casos os turistas não 
registram Boletins de Ocorrência - BO nas delegacias por terem pouco tempo de 
viagem, ou por acharem que não recuperarão os pertences perdidos. Por esse motivo 
torna-se complexo saber dados concretos sobre taxas de criminalidade de cada cidade. 
Diante das informações apresentadas, acredita-se que a implementação de 
políticas/ações públicas tenha uma importância significativa como forma de combate a 
violência. Algumas ações já foram implementadas na cidade de Natal/RN, porém ainda 
carecem de uma avaliação mais profunda, ou seja, se elas influenciaram de alguma 
forma a mudança dos índices de criminalidade e percepção da violência na cidade, 
especialmente na Praia de Ponta Negra. 
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Metodologia 

 
A realização dessa pesquisa foi dividida em dois momentos, os quais se podem destacar 
que o primeiro foi o levantamento teórico e construção do referencial, onde procurou-se 
em artigos, monografias, dissertações e teses, os termos e temas relacionados à 
temática. Com isso, os termos que foram pesquisados para definir o trabalho foram: 
turismo, políticas públicas, criminalidade, violência e o medo, sendo esses termos 
fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. No segundo momento, foi realizada 
a visita de campo na Praia de Ponta Negra, onde teve como foco os empreendedores 
locais do setor de alimentos e bebidas, mais especificamente os comerciantes que 
atuam em quiosques localizados no calçadão da praia, para que assim fosse possível 
caracterizar o perfil dos mesmos e compreender a percepção desse grupo sobre a 
criminalidade do local, além de identificar através da visão deles a existência de ações 
públicas capazes de mitigar a criminalidade no bairro e na orla. O trabalho foi realizado 
no ano de 2019 e teve a coleta de dados baseado nos meses de março e abril do mesmo 
ano. O motivo fundamental para escolha do grupo entrevistado foi em relação à 
importância desses comerciantes para o turismo na orla, pois além de movimentarem a 
economia local, fornecendo a venda de produtos para os residentes e turistas que 
frequentam a praia, eles também vivenciam diariamente a oscilação dos índices 
criminalidade no local ao longo dos anos, pois a maioria desses comerciantes trabalha 
na orla a um longo período de tempo, podendo assim observar o aumento ou não da 
criminalidade contra eles, os turistas e residentes. Atualmente a orla conta com 28 
quiosques em funcionamento, sendo o número de funcionários de cada quiosque 
variável dependendo da época do ano, devido à alta e baixa estação. As entrevistas 
foram realizadas com 25 pessoas, sendo eles trabalhadores de 14 quiosques distintos. 
Essas informações poderão servir de base para futuros trabalhos na área de 
criminalidade, segurança pública e turismo, pois o combate ao aumento dos índices de 
criminalidade e o fortalecimento da segurança pública, são fatores importantes para a 
vivência dos residentes e dos próprios turistas. Com a coleta de dados foi possível 
analisar a variação da criminalidade ao longo dos anos na orla, sendo esse o principal 
motivo para a realização desta pesquisa. Os objetivos do plano de pesquisa sofreram 
algumas adaptações ao longo da construção do mesmo, por entendermos que desta 
forma seria mais viável conseguir as respostas que procurávamos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados dessa pesquisa foram obtidos através da coleta de campo, onde no 
primeiro momento foi perguntado aos entrevistados se eles estavam satisfeitos com a 
segurança pública da orla e do total de entrevistados, 72% disseram estar satisfeitos, 
porém dessa porcentagem alguns entrevistados ressaltaram que apesar de haver 
segurança pública, a mesma poderia ser mais efetiva. Em contrapartida, 28% se 
disseram insatisfeitos. Alguns destacaram que não percebem a ação da segurança 
pública na orla, e outros afirmaram que apesar de ter, não funciona da forma devida. De 
acordo com relatos de entrevistados, que responderam positivamente a esse 
questionamento, expressaram que se sentem seguros, pois em comparação a alguns 
anos atrás, a segurança pública está bem mais ativa, havendo rondas pelo calçadão 
muitas vezes até mesmo de bicicleta ou de motocicleta. Dos que responderam 
negativamente, destaca-se a fala de um dos proprietários dos quiosques, que diz: “A 
situação está caótica, não me sinto seguro em nenhum lugar na cidade, é preciso está 
atento o tempo todo”. Isso expressa que a insatisfação do grupo representado pelos 
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28% se sente inseguro não somente em seu local de trabalho, e sim na cidade como 
um todo, visto que os índices de violência de forma geral na capital “Potiguar” aumentou 
nos últimos anos. Esse medo e sensação de insegurança pode ser explicado por 
pesquisas que apontam a cidade do Natal entre as 10 cidades mais violentas do mundo, 
como é divulgado em jornais de grande visibilidade internacional como El país (2018) e 
BBC (2018), o que faz com que muitos turistas que visitam a cidade e principalmente os 
residentes não se sintam seguros. Em relação às dificuldades enfrentadas ao trabalhar 
na Praia de Ponta Negra, a falta de investimento em ações por parte do poder público 
é uma das causas mais agravantes destacadas por eles. De acordo com os 
entrevistados a inexistência de algumas ações essenciais prejudica o trabalho diário, 
como exemplo a falta de investimento na acessibilidade da orla, que além de afetar o 
trabalhador na locomoção para atender os clientes, afeta também os turistas e 
residentes que frequentam a praia. Na visão dos quiosqueiros deveriam existir mais 
escadas para se deslocar do calçadão a faixa de areia sem precisar descer pelas pedras 
correndo o risco de se machucar ao descer, além da orla necessitar urgentemente de 
melhorias nas rampas de acesso. Outra categoria relevante a ser destacada 
mencionada por eles foi “políticas públicas inacabadas”. Para Nogueira (2006), em 
relação às políticas e ações públicas, a princípio pode ocorrer a descontinuidade em 
qualquer uma das fases, da formação da agenda à avaliação da política, porém a fase 
mais comum sem dúvidas é a da implementação, que muitas vezes não chegam a ser 
colocadas em prática por falta de investimento, planos e decisões adiadas ou 
alternativas de políticas descartadas, simplesmente porque eram da outra gestão. E 
quando a ação é implantada, é necessário que haja manutenção constante para manter 
a garantia do benefício a todos. Como exemplo de ações públicas inacabadas, foram 
citadas as “erosões” existentes no calçadão, na qual as obras foram iniciadas, mas 
ainda não concluídas. A baixa estação que consequentemente ocasiona a sazonalidade 
foi uma das respostas mais citadas. Alguns quiosqueiros se queixaram que um dos 
motivos principais para esse acontecimento se dá devido ao aumento das passagens 
aéreas para o destino Natal, o que acaba afastando o turista da localidade e 
prejudicando o retorno financeiro dos mesmos. O medo da criminalidade, apesar de 
menos citados, foi mencionado por alguns trabalhadores, que relataram que mesmo 
havendo policiamento na orla, não se sentem totalmente resguardado da criminalidade. 
Ao perguntar sobre a sensação de segurança durante o período diurno e noturno ao 
caminhar na orla, obtemos respostas distintas dos entrevistados. Em relação ao período 
diurno, percebemos que a maioria se sente seguro ao caminhar pela orla. A significativa 
porcentagem de 96% corresponde aos que responderam que se sentem “muito seguro” 
ou “seguro” ao andar na orla durante o dia. Muitos dos que responderam a esse 
questionamento, comentaram que se sentem seguros apenas no trajeto do calçadão, 
onde não ocorre assalto ou outros tipos de crime, mas que nos entornos da praia e 
principalmente nas proximidades do Morro do Careca, não possuem a mesma sensação 
de segurança. A explicação para isso se dá pelo fato de durante o dia haver um maior 
efetivo policial que atua nas principais áreas de circulação da praia. Alguns 
trabalhadores também destacaram em suas falas que se sentem seguros pelo fato de 
existir “respeito” por parte dos criminosos em relação aos trabalhadores da praia. Em 
relação à sensação de pouca ou nenhuma segurança, apenas um entrevistado 
respondeu que teme por ser vítima da criminalidade em seu horário de trabalho, 
correspondendo a apenas 4%. Em relação à sensação de segurança durante a noite, 
podemos perceber que os números mudam se comparado com a situação anterior. Dos 
25 entrevistados, 44% diz se sentir “muito seguro” ou “seguro” caminhando na orla 
durante a noite, pois apesar de haver menos efetivo policial nesse horário, eles nunca 
presenciaram ou foram vítimas de nenhum tipo de crime. Aos que responderam uma 
opinião contrária, 40% afirmaram se sentir pouco seguro ao caminhar na orla, 
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principalmente próximo ao morro do careca, por ter muitos pontos com iluminação 
pública precária, tornando-se assim um ambiente escuro “propenso” a práticas 
criminosas. Do total, 16% responderam se sentir inseguros durante a noite por não 
identificar a presença policial ou por achar o ambiente perigoso durante a noite. Quando 
perguntado aos entrevistados quais políticas/ações do poder público eram percebidas 
por eles para mitigar os índices de criminalidade na orla, pode-se destacar as ações do 
Plano Estratégico de Segurança Pública do RN (2017), que consiste em colocar nas 
ruas viaturas e equipamentos adequados para o trabalho ostensivo. A maioria afirmou 
que há policiamento no local, e que houve um aumento do número de viaturas nos 
últimos tempos, que circulam com frequência nas proximidades e que rondas de moto 
e até mesmo de bicicleta transitam pelo calçadão. Outra ação citada pelos quiosqueiros 
são as câmeras de segurança instaladas nos entornos da orla, que garantem de certa 
forma uma sensação de segurança maior em relação a furtos e roubos. Apesar de não 
ser citado pelos entrevistados, foi percebido durante a coleta de dados que ao anoitecer 
há iluminação em diversos pontos da orla como citado no Plano Estratégico, onde 
possibilita que moradores e turistas pratiquem atividades físicas no período noturno. 
 
Conclusão 

 
O aumento dos índices de criminalidade nas capitais nordestinas foi uma situação que 
chamou bastante atenção nos últimos tempos e motivou o interesse por este tema, na 
qual foi escolhido como lócus de pesquisa a Praia de Ponta Negra por ser o principal 
ponto turístico da cidade de Natal-RN, que atrai uma considerável demanda turística 
dos que escolhem o Nordeste como destino. Acredita-se que a pesquisa conseguiu 
alcançar seus principais objetivos que era analisar a variação dos índices de 
criminalidade na Praia de Ponta Negra e identificar quais políticas/ações públicas foram 
implementadas na localidade. Buscou-se também descrever os desafios enfrentados 
pelos comerciantes e as estratégias utilizadas por eles para sua defesa pessoal diante 
do cenário da criminalidade, e principalmente entender como a falta de incentivo público 
dita pelos entrevistados prejudica o trabalho e a segurança da orla. Essa precariedade 
de incentivo consiste no mau investimento em ações públicas de melhoria para orla, 
falta de acessibilidade, ou de ações que tem início, porém não há continuidade, o que 
acaba afastando o residente e turista da praia e consequentemente prejudicando o 
trabalho dos quiosqueiros e de todos os outros tipos de empreendedores que trabalham 
no local. Na pesquisa foram destacados também as principais ações implementadas na 
orla pelo poder público para mitigar o problema da criminalidade, na qual foi identificado 
que assim como descreve uma das ações do Plano Estratégico de Segurança Pública 
do Rio Grande do Norte (2017), houve a implementação de um maior número de efetivo 
policial na orla nos últimos tempos, com rondas de motocicletas e bicicletas pelo trajeto 
do calçadão e de carro pelos entornos da praia, o que auxiliou na diminuição da 
criminalidade na visão dos quiosqueiros. Conclui-se, portanto, que os empreendedores 
locais entrevistados, em sua maioria se sentem seguros no seu ambiente de trabalho, 
na qual essa sensação de segurança se dá pelo efetivo policial que frequenta a orla. 
Apesar disso, os entornos da praia, principalmente próximo ao Morro do Careca e nas 
proximidades da Vila de Ponta Negra, há mais indícios de criminalidade, onde não há 
essa mesma sensação de segurança. Verificou-se ainda que a maior dificuldade 
encontrada pelos quisqueiros é em relação a falta de incentivo do poder público que não 
investe em ações e políticas públicas de lazer e segurança da orla, pois na maioria dos 
casos as ações não são implementadas e quando são, não há continuidade ou 
fiscalização. É importante destacar que essas políticas e ações devem ser pensadas 
não apenas para a segurança e bem-estar do turista, e sim para residentes que moram 
na localidade e para os trabalhadores, de forma que beneficiem a todos. 
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TÍTULO: Configuração setorial do emprego industrial formal nas cidades potiguares 

Resumo 

Este trabalho se justifica devido às profundas transformações que aconteceram na 
estrutura econômica brasileira, ao longo das últimas quatro décadas, uma vez que os 
fenômenos da guerra fiscal e da reestruturação produtiva do capital impactam 
diretamente nas relações sócias de produção. Nesse sentido, busca-se analisar o 
comportamento do estado do Rio Grande Do Norte neste cenário, principalmente no 
que se refere às transformações ocorridas na configuração setorial do emprego formal 
industrial pelas cidades potiguares. 
 
Palavras-chave: Restruturação produtiva, guerra fiscal, Rio Grande do Norte. 

TITLE: Sectoral Composition of formalized industrial jobs on Rio Grande do Norte cities. 

Abstract 

This work is justified due to the profound transformations that have occurred in the 
Brazilian economic structure, over the last four decades, since the phenomena of fiscal 
war and the productive restructuring of capital directly impact the social relations of 
production. In this sense, we seek to analyze the behavior of the state of Rio Grande Do 
Norte in this scenario, especially with regard to the transformations that occurred in the 
sectoral configuration of formal industrial employment by the cities of Potiguares. 
 
Keywords: Productive restructuring, fiscal war, Rio Grande do Norte. 

Introdução 

Nas últimas décadas o Brasil passou por grandes transformações na estrutura de sua 
economia, principalmente na sua indústria. Saiu de uma fase onde o Estado brasileiro 
atuava diretamente no desenvolvimento das regiões do país, para outra de predomínio 
das ideias neoliberais de estado mínimo, onde o Governo federal vai reduzir 
significativamente a sua participação na economia, privatizando várias de suas 
empresas estatais, concedendo assim ao capital privado e as forças do mercado o papel 
desenvolvimentista (PEREIRA, 2008). Essa retirada da participação do Estado na 
economia brasileira deixou as unidades federativas desamparadas, contando apenas 
com a sua capacidade de dar incentivos ficais, na tentativa de atrair investimentos 
produtivos do capital privado para o seu estado que pudessem atuar suprindo a 
ausência de políticas voltadas para o desenvolvimento regional por parte do Governo. 
(ARAÚJO, 2012). Isso vai provocar o acirramento do fenômeno da guerra fiscal, no qual 
os estados brasileiros entraram numa guerra de todos contra todos, onde algumas 
regiões perdem muito, outras ganham um pouco, mas o Capital privado consegue 
manter o lucro acima de tudo, se instalando no estado devidos os incentivos fiscais 
concedidos e em muitos dos casos se deslocando para outro, quando o prazo desses 
incentivos se acabavam. Outro fato importante a ser considerada é o processo de 
ruptura do capitalismo com o paradigma fordista de produção, onde o capital passa a 
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se moldar de forma mais flexível, e com o avanço nas tecnologias da comunicação e 
dos processos de organização em rede, o capital passa a se reproduzir em escala 
global, se deslocando para lugares com excesso de mão-de-obra barata, e na maioria 
dos casos com uma legislação frouxa. Ou seja, o capital se desloca em busca dos 
países subdesenvolvido, no afã de reduzir os seus custos de produção e 
consequentemente aumentar as suas margens de lucro. Estas transformações irão 
afetar o espaço da região nordestina, assim como o estado do Rio Grande do Norte 
(RN), sendo o foco deste trabalho, que tem o intuito de analisar a evolução do emprego 
formal no setor da indústria, pelas cidades do RN. 
 
Metodologia 

 
O objetivo principal deste trabalho é estudar a configuração setorial do emprego formal 
industrial nas cidades potiguares. Para isso foi feita uma pesquisa bibliográfica em 
consonância com a análise dos dados sobre o emprego formal industrial do RN obtidos 
na Relação Anual de Informações Sócias, fornecidos pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (TEM/RAIS). Foi feito um recorte no tempo a cada dez anos, com início em 
1985, ano em que foi implantado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial 
(PROADI), e com final no ano de 2015, sendo dado um maior foco na análise feita a 
seguir para os anos de 1985 e 2015, no sentido de relatar como estava a configuração 
setorial do emprego industrial no passado e como ela se dá no período mais recente. 
Devido a quantidade de cidades no estado do RN, 167 para ser preciso, analisar o 
comportamento do emprego em cada uma delas se tornaria uma tarefa inviável para os 
propósitos deste pequeno trabalho. Nesse sentido, com o auxilio do software r foram 
agrupadas as cidades de acordo com a classificação de Regiões Imediatas instituídas 
pelo o IBGE no ano de 2017, que equivale as antigas microrregiões. Feito isso 
destacamos os setores com maior participação na indústria do estado e analisamos em 
quais regiões imediatas eles se localizam, a partir disso observamos como se deu a 
evolução do emprego formal industrial dentro de cada região dessa. 
 

Resultados e Discussões 

 

1. PANORAMA GERAL DA INDÚSTRIA DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Ao longo das últimas quatro décadas a configuração do emprego formal industrial do 
Rio Grande Do Norte (RN) não sofreu grandes alterações. Alguns subsetores 
aumentaram a sua participação, outros reduziram, mas a estrutura produtiva da indústria 
permaneceu a mesma, concentrada em algumas poucas atividades de baixo valor 
agregado, com indústrias leves e de pouca sofisticação tecnológica. 

A tabela 1 revela quais são as atividades com maior participação na indústria do RN 
assim como a sua evolução com o passar dos anos. Perceba que os mesmos setores 
com maior peso no emprego industrial em 1985, continuam sendo os mesmo em 2015, 
sendo eles os setores: da extrativa mineral, a indústria de produtos minerais não 
metálicos, a indústria de produtos farmacêuticos, a indústria têxtil, a indústria de 
produtos alimentícios, os serviços industriais de utilidade pública e sobretudo a 
construção civil, os demais possuem participação pífia na distribuição de empregos pelo 
o estado. 
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A construção civil se destaca, pois quase dobrou a sua participação, saindo de 18,10% 
em 1985 para 33,35% em 2015. Esse movimento pode ser explicado primeiro pelo 
processo de urbanização do RN, segundo pela implementação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC2), onde o Governo federal investiu no RN, 
principalmente na parte infraestrutural da Região Metropolitana de Natal (SPINELLI, 
2014). A indústria de produtos alimentícios foi o setor que obteve a maior perda de 
participação saindo de 23,28% para 15,87%. 

O intuito dessa seção foi apenas dar uma noção de como anda a distribuição do 
emprego pelos setores da indústria em uma perspectiva do estado como um todo, por 
isso não nos alongaremos na análise de todos os dados da tabela acima, para não 
fugirmos do nosso objetivo central, que é o estudo de como anda a configuração do 
emprego industrial pelas cidades potiguares. Em seguida trataremos onde se localiza o 

emprego dos setores com maior peso da indústria no estado do Rio Grande do Norte. 

2. CONFIGURAÇÃO SETORIAL DO EMPREGO INDUSTRIAL. 

Observaremos agora a evolução da indústria pelas regiões do estado. Será dado um 
foco nos anos de 1985 e 2015 para os setores da indústria com maior participação no 
emprego formal industrial do estado, a partir disso teremos uma noção a cerca do seu 
comportamento, obtendo informações como: onde se localizava antes, se permaneceu 
na região, ou se deslocou para outra. 

2.1 Indústria extrativa mineral. 

A indústria extrativa mineral no ano de 1985 empregava no RN 3.319 trabalhadores, 
que correspondia a 6,75% de todo o emprego industrial do estado. Em 2015 ela passa 
a emprega 9.803, crescendo 195,36 %, e ampliando a sua participação na indústria para 
8,62%. 

Em 1985 a indústria extrativa se concentrava entre as regiões imediatas de Açu, 
Mossoró e, sobretudo na região de Currais novos que participava com 49,86% de todo 
o emprego nesse setor. Ao observa o ano de 2015 é possível perceber a mudança na 
configuração do emprego desse setor pelas regiões imediatas (Ver tabela 2). 

Note que a região de Currais Novos vai perde muito do seu peso, saindo de 49,86% 
para 4,48%%, devido à decadência do comercio da xelita, que era o principal mineral 
extraído naquele território. Enquanto isso a região de Mossoró amplia a sua participação 
de 18,23% para 54,11%, em razão das atividades ligadas a produção de petróleo que 

foram implantadas naquele território. 

Em 1985 a região imediata de Açu participava com 26,51% do emprego na indústria 
extrativa mineral do estado, e dentro dessa o emprego estava concentrado na cidade 
de Macau que detinha 97,73% dos vínculos empregatícios da região nesse setor. O 
restante apenas 2,27% do emprego se encontrava na cidade de Guamaré. Em 2015 a 
participação nos empregos da indústria extrativa mineral da região de Açu cai para 
15,25% e dentro dela há uma suave desconcentração do emprego, onde o peso de 
Macau cai para 58,6%, e municípios como Alto do Rodrigues e Porto Do Mangue 

ganham participação, 22,4% e 10,17% respectivamente (Ver gráfico 1). 
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De 1985 a 2015 a indústria extrativa mineral da região imediata de Mossoró logrou um 
grande crescimento, aumentando a sua participação a nível estadual de 18,23% para 
54,11%, mas dentro dessa região não houve significativa alteração na forma em que o 
emprego estava sendo distribuído pelas cidades, ele se manteve concentrado entre os 
municípios de Areia Branca e, sobretudo em Mossoró, com uma pequena ascensão das 
cidades de Grossos e Baraúna(Ver gráfico 2) 

Na região imediata de Currais Novos que sofreu uma grande perca de participação na 
indústria extrativa mineral ao logo dos anos, o emprego se localiza primordialmente na 
própria cidade de Currais Novos, que em 1985 detinha 93,96% de todo o emprego do 
setor na região, e que em 2015 se manteve ainda 75,63% do mesmo. Vale ressaltar que 
em termos absolutos a região imediata de Currais Novos teve um grande retrocesso 
saindo de 1.655 vínculos em 1985 para apenas 439 em 2015 (Ver gráfico 3). 

Algumas regiões imediatas que em 1985 não tinha muita importância para a indústria 
extrativa mineral evoluíram e passaram a ter em 2015. Como é o caso das regiões de 
Natal e Caicó, onde ambas elevaram a sua participação de 4,43 e 0,39 para 17,39 e 
6,28 respectivamente. 

2.2 Indústria têxtil 

A indústria têxtil no ano de 1985 empregava 12.689 trabalhadores que correspondia a 
25,8% de todo o emprego industrial do estado do RN. Em 2015 ela passa a empregar 
23.095, crescendo 80%, mas reduzindo a sua participação na indústria para 20,31%. 

Em 1985 a indústria têxtil se concentrava na região imediata de Natal que detinha 
93,64% de todo o emprego gerado por esse setor, onde as demais regiões pouco 
participavam. Em 2015 é possível observa que houve uma pequena mudança no 
quadro, com algumas regiões ampliando a sua participação em detrimento da região de 

Natal, com destaque para Caicó, que saiu de 1,03 em 1985 para 16,23% (Ver tabela 3). 

Na região imediata de natal, não mudou muita coisa entre 1985 e 2015, o emprego da 
indústria têxtil continuou concentrado na região metropolitana, principalmente na cidade 
de natal, que sozinha detém acima de 50% do emprego da região no setor têxtil (Ver 

gráfico 4). 

Na região imediata de Caicó houve um processo altamente dinâmico na indústria texto, 
pois não só essa região aumentou a sua participação a nível estadual, saindo de 1,03% 
para 16,23%, como também dentro da região ocorreu uma intensa desconcentração do 
emprego nesse setor. Veja que em 1985 o emprego da indústria têxtil se concentrava 
apenas nas cidades de Parelhas, Caicó e jardim do Seridó, e que em 2015 ele é 
espalhado por diversas cidades da região (Ver gráfico 5). Ressalta-se aqui a importância 
do programa Pro-Sertão, criado em 2013 para estimular o crescimento de facções têxtis 

no interior (AZEVEDO; GALINDO, 2016). 

2.3 Indústria alimentícia. 

A indústria alimentícia no ano de 1985 empregava 11.451 trabalhadores, que 
correspondia a 23,28% de todo o emprego indústria do estado. Em 2015 ela passa a 
empregar 18.042, crescendo 57,56 %, mas reduzindo a sua participação na indústria 
para 15,87%. 
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Em 1985 a indústria alimentícia do RN se localizava principalmente nas regiões 
imediatas de Canguaretama, Natal e Mossoró, os demais territórios eram pouco 
participativos. Em 2015 há uma reconfiguração na distribuição do emprego pelas 
regiões, com destaque para a queda na participação de Canguaretama, de 43,97% para 
9,85, e a ascensão de Natal saindo de 35,87 para 58,67. Mossoró mantem a sua posição 
e algumas regiões ampliam um pouco a sua participação como Caicó, Açu e Currais 
Novos (Ver tabela 4). 

Na região imediata de Natal em 1985 a indústria alimentícia se localizava totalmente na 
Região Metropolitana de Natal (RMN), nos municípios de Natal, Ceará-Mirim, 
Parnamirim e São Gonçalo do Amarante com uma pequena parcela. Em 2015 esse 
emprego se distribuiu dentro da própria RMN, com destaque para a brusca perda de 
participação de Ceará-Mirim, de 39,48% para 1,42%, provocada pela saída de 
empresas do ramo alimentício desse munícipio. A cidade de Macaíba tem um 
significativo avanço, devido à instalação de um parque industrial naquela região, 
elevando assim a sua participação de 0,44% em 1985 para 19,41% em 2015. A capital 
Natal se manteve concentrando a maior parte do emprego da indústria alimentícia da 

região imediata de Natal (Ver gráfico 6). 

A região imediata de Canguaretama perdeu bastante participação no emprego da 
indústria alimentícia a nível estadual, saindo de 43,97% em 1985 para 8,85% em 2015, 
e dentro dessa região o emprego se mantem concentrado na cidade de Arês, que vem 

aplainado o seu peso em detrimento dos demais municípios da região (Ver gráfico 7). 

Na região imediata de Mossoró o empego da indústria alimentícia se concentra na 
própria cidade de Mossoró, que em 1985 possuía 90,2% de todo o emprego desse setor 
na região, e em 2015 se manteve com 85%, devido o pequeno ganho na participação 
de cidades como Areia Branca que saiu de 1,9% em 1985 para 10% em 2015 (Ver 
gráfico 8). 

2.4 Construção civil. 

A construção civil no ano de 1985 empregava 8.905 trabalhadores que correspondia a 
18,1% de todo o emprego industrial do estado do RN. Em 2015 ela passa a empregar 
34.505, crescendo 278,47% e ampliando a sua participação para 30,35%. 

O emprego gerado pela construção civil no estado do RN se localiza majoritariamente 
nas regiões imediatas de Natal e Mossoró. Em 1985 a região de Natal concentrava 
80,3% de todo o emprego da construção civil no estado, em 2015 ela perde um pouco 
de participação, mas continua hegemônica com 70,31% dos empregos desse setor. A 
região imediata de Mossoró em 1985 possuía 4,88% do emprego da construção civil, 
em 2015 ela tem a sua participação ampliada para 16,77% (Ver tabela 5). 

Na região imediata de Natal em 1985 o emprego da construção civil se concentrava 
exclusivamente na Região Metropolitana de Natal, principalmente na capital Natal, que 
sozinha detinha 88% de todo o emprego desse setor da região imediata, o restante era 
distribuído em pequenas parcelas para as demais cidades. Em 2015 Natal continua 
hegemônica 74% do emprego da construção civil da região, e a cidade de Parnamirim 
eleva a sua participação de 7,03 para 15,36% (Ver gráfico 9). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 367 

 

A região imediata de Mossoró em 1985 detinha apenas 4,03% de todo o emprego da 
construção civil no estado, e dentro da região 95,5% deste emprego estava concentrado 
na cidade de Mossoró. Em 2015 a participação da região imediata de Mossoró na 
construção civil subiu para 16,77%, mas dentro da região este continuou concentrado 
no município de Mossoró que sozinho detinha 91,1% do emprego desse setor na região 
(Ver gráfico 10). 

3. ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE A INDÚSTRIA do RN. 

A tabela 6 é o retrato da distribuição do emprego formal industrial no Rio Grande do 
Norte que ao longo do tempo se mantem concentrado na região imediata de Natal e que 
dentro desta o emprego também esta concentrado na RMN, principalmente na capital 
Natal. 

Veja que em 1985 a região de Natal detinha aproximadamente 69% de todo o emprego 
formal no setor industrial do estado e que em 2015, quatro décadas depois, a região de 
Natal ainda possui 60,08% desse valor, o que mostra que o estado do RN, com raras 
exceções, não esta conseguindo desenvolver políticas que levem efetivamente o 
emprego para além da Região Metropolitana de Natal, para que este chegue nos 
interiores, onde se encontram cidades com baixo dinamismo econômico, que não 
possuem, na maioria dos casos, capacidade de gerar por si só empregos para o povo 
da região. 

Ao longo dessas quatro ultimas décadas as poucas mudanças possíveis de se constatar 
na tabela 6, são nas regiões imediatas de Mossoró que duplica a sua participação no 
emprego industrial do estado, e em escala bem menor a região de Caicó, que embora 
tenha pouca participação, esta região se diferencia das demais, pois dentro dela o 
emprego não se encontra concentrado em apenas uma ou duas cidades, sendo mais 
bem distribuído dentro da região se comparado a situação encontrada nas demais 
regiões imediatas do estado (Ver gráfico11). 

 
Conclusão 

 
Feito esta análise é possível constatar que a configuração setorial do emprego industrial 
não foi consideravelmente modificada ao longo das últimas quatro décadas, alguns 
setores até aumentaram relativamente o seu peso como foi o caso da construção civil, 
que elevou a sua participação de 18,10% para 30,35%, mas no geral a estrutura 
produtiva industrial do estado permaneceu sem muita alteração, sendo uma indústria 
pautada na produção de produtos pouco sofisticados. Ao observarmos a distribuição do 
emprego formal industrial pelas regiões imediatas do RN, vimos que este fica em sua 
maior parte concentrado na região imediata de Natal, dentro da RMN e principalmente 
da capital Natal. Assim destaca-se a necessidade de serem desenvolvidas políticas por 
parte do Governo estadual que sejam capazes de levar o emprego para o interior do 
estado, além dos limites da Região Metropolitana de Natal, como foi com o programa 
Pro-Sertão que consegui mesmo que em pequena escala distribuir empregos no setor 
têxtil na região imediata de Caicó. 
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Anexos 

 

 

Tabela. 1: Participação relativa do emprego industrial por subsetores (%). 

 
 

Tabela 2: Participação relativa da indústria extrativa mineral pelas regiões imediata (%). 

 
 

Gráfico 1: Participação relativa do emprego formal na indústria extrativa mineral da 
região imediata de Açu (1985 e 2015). 

 
 

Gráfico 2: Participação relativa do emprego formal na indústria extrativa mineral da 
região imediata de Mossoró (1985 e 2015). 

 
 

Gráfico 3: Participação relativa do emprego formal na indústria extrativa mineral da 
região imediata de Currais Novos (1985 e 2015). 

 
 

Tabela 3: Participação relativa da indústria têxtil pelas regiões imediata do RN (%). 
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Gráfico 4: Participação relativa do emprego formal na indústria têxtil da região imediata 
de Natal (1985 e 2015). 

 
 

Gráfico 5: Participação relativa do emprego formal na indústria têxtil da região imediata 
de Caicó (1985 e 2015). 

 
 

Tabela 4: Participação relativa da indústria alimentícia pelas regiões imediata do RN 
(%). 

 
 

Gráfico 6: Participação relativa do emprego formal na indústria alimentícia da região 
imediata de Natal (1985 e 2015). 

 
 

Gráfico 7: Participação relativa do emprego formal na indústria alimentícia da região 
imediata de Canguaretama (1985 e 2015). 

 
 

Gráfico 8: Participação relativa do emprego formal na indústria alimentícia da região 
imediata de Mossoró (1985 e 2015). 

 
 

Tabela 5: Participação relativa da construção civil pelas regiões imediata do RN (%). 

 
 

Gráfico 9: Participação relativa do emprego formal na construção civil da região imediata 
de Natal(1985 e 2015). 
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Gráfico 10: Participação relativa do emprego formal na construção civil da região 
imediata de Mossoró (1985 e 2015). 

 
 

Tabela 6: Participação relativa de cada região imediata nos empregos formais da 
indústria do RN (%). 

 
 

Gráfico 11: Participação relativa do emprego formal na indústria da região imediata de 
Caicó (1985 e 2015) 
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TÍTULO: Plano de Trabalho 4 para pesquisa em modelos macroeconômicos multiblocos 

e a economia regional brasileira 

Resumo 

No período de 1996 a 2017, as economias brasileira e estadunidense experimentaram 
taxas trimestrais respeitáveis de crescimento do produto interno bruto. Entretanto, Brasil 
e Estados Unidos vinham de trajetórias diferentes, o primeiro acabara de sair de uma 
década perdida com grande endividamento externo, altas taxas de inflação e cicatrizes 
sociais de um período ditatorial; e o segundo acabara de se consolidar como a 
superpotência econômica e militar dado o fim da União Soviética, sua antagonista das 
décadas anteriores. Nos anos 2000, o crescimento brasileiro se deveu em parte ao 
boom dos preços das commodities e as políticas de valorização do salário mínimo e de 
transferência de renda; já o estadunidense manteve o ímpeto graças ao crédito ao 
consumo e aos investimentos. No entanto, o crescimento americano baseado em crédito 
gerou no ano de 2008 a crise financeira mundial o que permite fazer paralelos com a 
teoria de Hyman Minsky e sua hipótese de instabilidade financeira. Além disso, há a 
discussão sobre a crise brasileira iniciada no ano de 2014 pode se encaixar na hipótese 
de instabilidade financeira de Minsky como é posto no trabalho de Felipe Rezende em 
seu texto Fragilidade Financeira, Instabilidade e a Crise Brasileira: uma abordagem 
Keynes-Minsky-Godley. 
 
Palavras-chave: ciclos econômicos, economia brasileira e e americana, crise 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

From 1995 to 2017, the Brazilian and American economies experienced respectable 
quarterly rates of gross domestic product growth. However, Brazil and the United States 
came from different trajectories; the first one had just emerged from a lost decade with 
high foreign debt, high inflation rates, and social scars from a dictatorial period; and the 
second one had just established itself as the economic and military superpower given 
the end of the Soviet Union, its antagonist of previous decades. In the 2000s, Brazilian 
growth was partly due to the boom in commodity prices and minimum wage and income 
transfer policies; The US, on the other hand, maintained its growth momentum thanks to 
consumer credit and investment. However, the US credit-based growth generated in 
2008 the global financial crisis, which makes it possible to draw parallels with Hyman 
Minsky's theory and his hypothesis of financial instability. In addition, the discussion 
about the Brazilian crisis that began in 2014 may fit Minsky's hypothesis of financial 
instability, how is it put in the work of Felipe Rezende in his text Financial Fragility, 
Instability and the Brazilian Crisis: a Keynes-Minsky-Gogley approach. 
 
Keywords: economic cycles, Brazillian and American economies, crisis 

Introdução 
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O presente trabalho busca analisar os diversos ciclos econômicos vividos pela economia 
brasileira no período de 1996 até 2017 a partir de dados das Contas Nacionais 
Trimestrais do IBGE. Faz-se uso então de estatística descritiva para fazer análise 
desses dados. Além disso, analise é estendida para os ciclos vividos pela economia 
americana com o intuito de explorar as possíveis complementariedades, rivalidades e 
fatores comuns ao crescimento e ao processo de recessão. A pesquisa é centrada em 
averiguar se a hipótese de instabilidade financeira de Minsky é aplicada ao caso 
brasileiro e americano, e especialmente se a crise brasileira iniciada em 2014 e o 
processo de estagnação nos anos seguintes têm a ver com essa hipótese o que se 
relaciona com o artigo Fragilidade Financeira, Instabilidade e a Crise Brasileira: uma 
abordagem Keynes-Minsky-Godley do autor Felipe Rezende. A presente pesquisa ainda 
se encontra em andamento o que limita em parte uma análise robusta sobre o período. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa tem como objetivo central fazer analises e comparações entre a economia 
brasileira e a economia americana no período de 1995 a 2017 sob o respaldo teórico de 
Hyman Minsky, John Maynard Keynes e Wynne Godley, além da contribuição de Felipe 
Rezende sobre a recessão brasileira iniciada no ano de 2014 e seu processo 
estagnação nos anos subsequentes. Para que se tornasse possível fazer análises a 
respeito da economia americana e brasileira, foram feitas confecção de indicadores e 
coletas de dados, para o Brasil, no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e para a divisão dos ciclos 
econômicos foi usada a divisão dada pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da 
Fundação Getúlio Vargas (CODACE/FGV). A coleta de dados para os Estados Unidos 
foi feita no portal Federal Reserve of Economic Data St. Louis (FRED), e a para divisão 
dos ciclos econômicos foi usada a divisão feita pelo National Bureau of Economic 
Research (NBER). Lembrando que metodologia usada pelos dois órgãos que datam 
ciclos econômicos é a de dois trimestres seguidos de decrescimento ou crescimento do 
PIB. Foram coletados dados trimestrais de variação do PIB, dados de taxas 
desemprego, grau de utilização da capacidade instalada, inflação e dados das Contas 
Nacionais para os dois países. Além disso, foi feita a confecção de coeficiente de 
Pearson entre as taxas de desemprego os dois países, entre a taxa de desemprego e a 
inflação para os dois países, entre a taxa de desemprego e o grau de utilização da 
capacidade instalada para os dois países (devido às diversas quebras metodológicas 
na série brasileira, foi necessário fazer coeficientes de correlação para cada 
metodologia utilizada), entre taxa de inflação dos dois países, entre o grau de utilização 
da capacidade instalada dos dois países, e entre taxa de inflação e grau de utilização 
da capacidade instalada para os dois países. 
 
Resultados e Discussões 

 
No período em que se analisa os ciclos econômicos para o Brasil e para os Estados 
Unidos, do primeiro trimestre de 1996 até o último trimestre de 2017 (88 trimestres), 
foram constatados pelo CODACE/FGV 65 trimestres de expansão e 23 de contração, 
enquanto para o mesmo período foram constatados pelo National Bureau of Economic 
Research (NBER) 78 trimestres de expansão e 10 de contração, para Brasil e Estados 
Unidos respectivamente. Para o período, houveram 11 ciclos ao todo na economia 
brasileira, sendo 6 de expansão e 5 de contração, enquanto na economia americana 
houveram 5 ciclos, sendo 3 de expansão e 2 de contração. Pode-se constatar que a 
economia brasileira é bastante volátil em relação à economia americana, tendo em vista 
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que a duração média dos ciclos de contração no Brasil é de 5,67 trimestres contra 5,5 
de duração média nos Estados Unidos, e que a duração média dos ciclos de expansão 
é de 11 trimestres no Brasil contra 27 trimestres de duração média nos Estados Unidos. 
Porém, a recuperação da economia brasileira nos períodos de recessão foi bem mais 
ligeira que a recuperação americana mesmo que média de duração dos ciclos de 
recessão seja maior tendo em vista que a crise brasileira iniciada em 2014 teve duração 
e características atípicas. A taxa de variação média real do PIB para o Brasil e para os 
Estados Unidos no período completo foi de 2,29% e 2,43% respectivamente. Já a taxa 
média real de crescimento do PIB nos ciclos de expansão foi de 2,94% para o Brasil 
contra 3,14% para os Estados Unidos. Nos períodos de contração do produto, a taxa 
média de variação do PIB brasileiro foi 0,06% negativo enquanto nos Estados Unidos 
foi 1,27% negativo. Essas estatísticas mostram que o componente do PIB que conduz 
o crescimento nos Estados Unidos é mais pro cíclico que o componente do PIB que 
conduz o crescimento no Brasil. Contudo, a maior taxa de variação ocorreu no Brasil no 
primeiro trimestre de 2010, onde foi observado taxa de crescimento de 9,21% em 
relação ao trimestre anterior, tendo em vista que taxa máxima de crescimento do PIB 
nos Estado Unidos foi de 7,5% no segundo trimestre de 2000. Já menor taxa de variação 
do PIB foi de -8,40% experimentada pelos Estados Unidos no quarto trimestre de 2008, 
enquanto a menor taxa experimentada pelo Brasil foi de -5,58% no quarto trimestre de 
2015. Vale ressaltar que a economia americana ainda se encontra em expansão, 
enquanto brasileira está num limbo entre estagnação e baixo crescimento. A análise dos 
ciclos econômicos se estende para aspectos estruturais das economias. Nesse sentido, 
faz-se necessário analisar a estrutura de emprego, utilização da capacidade instalada e 
inflação no período, além de se analisar se há complementariedade entre as economias 
do Brasil e dos Estados Unidos em alguma estrutura listada acima. • Nos ciclos de 
expansão, a taxa de desemprego no Brasil foi de (no período de análise houveram 2 
quebras metodológicas importantes, logo, a análise para o Brasil nesse aspecto sempre 
apresentará três valores diferentes, uma para cada metodologia, sendo elas IBGE/PME 
“antiga”, IBGE/PME e IBGE/PNAD) 7,22% (IBGE/PME “antiga”); 8,11% (IBGE/PME); 
12,77% (IBGE/PNAD). A taxa de desemprego para os Estados Unidos nos períodos de 
expansão foi de 5,63%. Já nos ciclos de contração, a taxa média de desemprego no 
Brasil foi de 7,66% (IBGE/PME “antiga”); 10,07% (IBGE/PME); 8,96% (IBGE/PNAD). A 
economia americana apresentou taxa média de desemprego nos períodos de contração 
de 5,79%. A taxa mínima de desemprego nos períodos de expansão nos Estados 
Unidos foi de 3,67% no quarto trimestre de 2000, contra 4,84% (IBGE/PME “antiga”) no 
quarto trimestre de 1996; 4,70% no quarto trimestre de 2013 (IBGE/PME); 12,00% no 
quarto trimestre de 2017 (IBGE/PNAD) para o Brasil. A taxa máxima de desemprego 
nos períodos para os Estados Unidos foi de 9,13% no segundo semestre de 2009, 
contra 8,83% (IBGE/PME “antiga”) no segundo trimestre de 1998; 12,77% no segundo 
trimestre de 2003 (IBGE/PME); 11,87% no quarto trimestre de 2016 (IBGE/PNAD). 
Essas estatísticas mostram que o emprego nos Estados Unidos é mais resistente as 
crises, uma vez que diferença das médias entre os períodos de expansão e contração 
foi de apenas 0,16 pontos percentuais. Além disso, essas estatísticas mostram algo 
curioso sobre a economia brasileira no período em que a PNAD é utilizada como 
mensuração de nível de emprego: a taxa de desemprego ser de 12,77% nos períodos 
de expansão enquanto ela ser de 8,96% nos períodos de contração. Essa discrepância 
ocorre principalmente pela crise iniciada em 2014, onde ocorreu explosão do 
desemprego e sucedidas quedas do produto, aliada a recuperação muita lenta iniciada 
em 2017 e baixa resposta do emprego. • Nos períodos de expansão, o grau de utilização 
da capacidade instalada (GUCI) no Brasil foi de 80,13% contra 79,01% nos Estados 
Unidos. Nos períodos de contração o GUCI foi de 79,46% contra 75,37%. O GUCI 
máximo experimentado pela economia brasileira foi de 84,30% no primeiro trimestre de 
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2008, e o mínimo foi de 76,40% no primeiro trimestre de 1999. Enquanto o máximo para 
a economia americana foi de 84,70% no quarto trimestre de 1997, e o mínimo foi de 
67,11% no segundo trimestre de 2009. O índice de Person obtido entre as duas séries 
foi de -0,1755. Essas estatísticas mostram que os agentes americanos trabalham com 
nível de utilização abaixo dos agentes brasileiros, o que pode estar relacionado com a 
estrutura produtiva e a participação dos setores na composição dos dois países. Além 
disso, o cálculo do coeficiente de Person entre as duas séries mostra uma baixa inter-
relação negativa o que pode indicar certa rivalidade entre produtos americanos e 
brasileiros. • Para o cálculo de inflação foi usada a média trimestral anualizada. Dessa 
forma, para os períodos de expansão no Brasil a taxa de inflação foi de 6,21% contra 
2,41% nos Estados Unidos. Para os períodos de contração, a taxa de inflação foi de 
6,85% no Brasil e 1,33% nos Estados Unidos. A taxa máxima nos períodos de expansão 
foi de 28,94% no quarto trimestre de 2004, e a taxa mínima nos períodos de contração 
no Brasil foi de -3,34% no terceiro trimestre de 1998. Nos Estados Unidos, a taxa 
máxima de inflação nos períodos de expansão foi de 10,96 no primeiro trimestre de 2001 
enquanto a taxa mínima foi de -12,98% no quarto trimestre de 2008. No período 
completo, taxa de inflação média no Brasil foi de 6,45% e nos Estados Unidos foi de 
2,19%. O índice de Pearson entre as duas séries foi de 0,021303, entre desemprego e 
a inflação foi de: IBGE/PME “antiga” –0,18729, IBGE/PME – 0,210167, IBGE/PNAD – -
0,42562 para o Brasil, e de – 0,0853 para os Estados Unidos. Para inflação e GUCI foi 
de -0,018521445 para o Brasil e 0,179962 para os Estados Unidos. Esses dados 
mostram que a inflação no Brasil tem um componente cambial importante. Além disso, 
pode-se notar uma baixa relação positiva entre a inflação e o desemprego o que entra 
contradição com a teoria da curva de Phillips, a exceção do período de PNAD no Brasil 
em que a apresenta uma relação negativa razoavelmente forte, porém esse período é 
atípico na economia brasileira. 
 
Conclusão 

 
A partir dos dados apresentados acima, pode-se constatar que a economia brasileira é 
mais vulnerável à choques desestabilizantes do que a economia americana tendo em 
vista que no mesmo período o Brasil passou por 11 ciclos enquanto os Estados Unidos 
passaram apenas por 5 ciclos. Entretanto, pode notar a maior resiliência na economia 
brasileira para recuperação à exceção da crise de 2014 que deixou profundas cicatrizes 
na estrutura produtiva, social e política. A economia brasileira ainda caminha a passos 
curtos para o crescimento sustentado experimentados no passado. A perdura dessa 
crise pode ter relação com a forma que o setor financeiro se relaciona com a o setor 
produtivo, o que se relaciona com a teoria de Hyman Minsky e o que o trabalho de Felipe 
Rezende tenta mostrar. O presente trabalho ainda se encontra em andamento, o que 
não permite que se faça análises mais profundas sobre os dados apresentados acima. 
Ainda é necessário que se faça a decomposição dos componentes da demanda 
agregada para os Estados Unidos além dos componentes do PIB pela ótica da oferta 
tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. A partir daí poderá se analisar quais 
setores tiveram maior participação de contribuição nos períodos de crise e nos períodos 
de retomada e importância do setor financeiro para as crises e para o crescimento. 
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TÍTULO: Direito fundamental ao transporte e controle de constitucionalidade: a 

precedência do fomento à política de compartilhamento veicular em face dos rodízios 

de carros nas cidades brasileiras 

Resumo 

 

O direito fundamental ao transporte é um direito reconhecidamente moderno. Dentro do 
contexto das sociedades de massa e das megalópoles do mundo, discutem-se quais as 
obrigações dele decorrentes para o estado que deve implementá-lo. No trabalho a 
seguir, tomamos como ponto de partida o inchaço automobilístico das grandes cidades 
brasileiras, ainda marcadas pelo transporte unimodal rodoviário, e a obrigação do 
estado em fomentar políticas de compartilhamento veicular para a satisfação do direito 
ao transporte em lugar de restrições de direito como a política de rodízio, a exemplo do 
que ocorre na cidade de São Paulo desde a década de noventa. 

 
 
Palavras-chave: Constitucionalidade; economia do compartilhamento; transporte; 

carpool 

TITLE: Fundamental right to transport and constitutionality control: the precedence of the 

promotion of carpooling policy in the face of traffic restrictions (“rodízios veiculares”) in 

Brazilian cities 

Abstract 

The fundamental right to transport is a recognized modern right. Within the context of 
mass societies and the megacities of the world, it is discussed what obligations it entails 
for the state that must implement it. In the following work, we take as a starting point the 
automobile swelling of large Brazilian cities, still marked by unimodal road transport, and 
the obligation of the state to promote vehicle sharing policies for the satisfaction of the 
right to transport instead of restrictions in law such as the traffic restrictions ("rodízio 
veicular"), as occurs in the city of São Paulo since the nineties. 

 
Keywords: Constitutional law; sharing economy; transport; carpool 

Introdução 
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A última década introduziu mudanças substantivas na forma com que pessoas podem 
se comportar no mercado e no convívio social corrente. Poucas expressões podem 
definir tão bem essa mudança de paradigma quanto a "economia do compartilhamento", 
reconhecida - embora nem sempre conceituada de forma clara - como um fenômeno 

disruptivo nas mais diversas áreas, principalmente no transporte de pessoas. 

Dentro desse contexto, o trabalho se direciona à verificação (I) de que modos o 
compartilhamento veicular na economia do compartilhamento impacta sobre o 
paradigma do exercício do direito fundamental ao transporte nos contextos urbanos e 
da gestão pública do transporte nesses ambientes; (II) qual o estado de coisas da 
política de rodízio veicular no âmbito nacional e internacionalmente e; por último, sob a 
ótica da Constituição da República Federativa do Brasil, (III) quais são as repercussões 
que o avanço oferecido pela economia do compartilhamento tem sobre a 
adoção/manutenção da política de rodízio veicular como forma de concretização do 
direito fundamental ao transporte. 

 
Metodologia 

 

A metodologia aplicada ao trabalho é composta por (I) revisão bibliográfica dos trabalhos 
científicos já produzidos em torno da economia do compartilhamento, do direito 
fundamento ao transporte e do controle de constitucionalidade; (II) consulta e coleta de 
informações em periódicos acerca das experiências de rodízio veicular existentes em 
âmbito nacional e internacional; e (III) aplicação de técnica de controle de 
constitucionalidade para avaliar a conformidade constitucional contemporânea da 
política de rodízio veicular nos centros urbanos brasileiros. 

 
Resultados e Discussões 

 
TRANSPORTE E ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO 

Desde o advento da Internet, que mudou as estruturas econômicas desde a 
comunicação instantânea por longas distâncias e aprimorando o uso de tempo e a 
transmissão de informação, perguntas sobre as suas consequências na vida das 
pessoas vem surgindo, e, não obstante, é percebida uma mudança também na estrutura 
capitalista. 

Isto decorre da mudança no modo de consumir das populações, principalmente em 
países ditos desenvolvidos, que requer um extensivo uso das matérias-primas, as quais 
o planeta já não consegue repor a tempo e em quantidade suficiente para manter tal 
hábito. Do mesmo modo, questões como preservação do meio ambiente, uso da energia 
de fontes renováveis, reciclagem e reaproveitamento do lixo são preocupações atuais 
dos países, estando nas suas pautas diárias devido ao risco que se tem à saúde da 
população e das próximas gerações, bem como por ameaçar toda a ordem econômica 
estabelecida por causa da falta de recursos para a produção. 

O cerne de tal questão torna-se o consumo. O capitalismo integrado à Internet e à World 
Wide Web adequou-se para poder alcançar um maior número de pessoas, por um meio 
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mais prático, rápido e barato, otimizando a compra e venda de produtos e ampliando o 
lucro das empresas. Mas, ao passo que a escassez de matérias-primas e a demanda 
por tais produtos crescem conjuntamente, o acesso a certos produtos, pelos preços 
também crescentes, é restringido, mesmo com as facilitações do espaço virtual. Assim, 
objetos como carros, que efetivariam o acesso do indivíduo ao transporte mais 
adequado e confortável, tornam-se gradualmente compráveis apenas por uma parcela 
da população, cada vez mais restrita pela tendência de concentração de renda em nível 
global. 

Neste cenário, surgem plataformas, cujas raízes e operacionalização se dão na própria 
Internet, que objetivam o “compartilhamento” de certos bens, os quais são colocados 
em um espaço disponível em comum, com os fins de maximizar o uso deles por outras 
pessoas (não necessariamente conhecidas), também vinculadas à plataforma e que tem 
as mesmas necessidades. As plataformas, enquanto intermediárias nesta relação entre 
indivíduos (entre um que possui o bem e o dispõe, e entre outro que necessita do seu 
uso), estabelecem certas regras de uso para aqueles que as aderem, os usuários. 
Dessa forma, criam novas dinâmicas que são próprias do tecido virtual fluido e 
contemporâneo, as quais influem cada vez mais na dimensão real da vida e engendram 
questões jurídicas, desafiando assim estruturas consolidadas por atuarem na área 
cinzenta. Aqui trata-se da Economia do Compartilhamento, ou Sharing Economy. 

HISTÓRICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RESTRITIVAS PARA GARANTIA DO 

DIREITO AO TRANSPORTE 

Dentro do contexto urbano em que a discussão está situada, é senso comum que o 
pleno cumprimento do dever de criação de um sistema de transporte público adequado 
coincida com a consolidação das bases de um sistema multimodal. Quer-se dizer que 
hoje é impossível falar em mobilidade urbana sem mencionar a superação do modelo 
“rodoviarista” de transporte. Essa é a abordagem esperada de trabalhos que proponham 
uma análise prospectiva verdadeiramente abrangente do tema. 

Todavia, o direcionamento desse trabalho não leva à análise de quais meios ainda 
precisam ser implementados ou quais os de maior potencial para as cidades brasileiras 
para que haja a satisfação plena do direito fundamental ao transporte. 

No presente artigo, focamos a atenção sobre o transporte automobilístico/rodoviário, 
predominante na realidade brasileira, e como o Poder Público tem enfrentado 
historicamente os seus momentos de crise. Para alcançar o objetivo proposto, 
analisamos a experiência nacional em conjunto com experiências internacionais 
semelhantes. 

Antes de ir ao mérito das experiências que serão citadas, é importante ressaltar que o 
conteúdo das políticas trazidas se concretiza em um contexto específico e mais 
frequente em países em desenvolvimento: embora as suas origens estejam conectadas 
à primazia da defesa do meio ambiente e de direitos ambientais, ainda assim, as 
medidas continuam consistindo em ferramentas importantes de controle de tráfego 
dessas cidades. Por esse mesmo motivo, não é possível fazer comparações entre os 
exemplos de medidas restritivas à circulação de veículos automotores advindos de 
megacidades da América Latina com aquele vivido, por exemplo, em Paris. 
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CONCLUSÕES PARCIAIS 

Enquanto a economia do compartilhamento apresenta um paradigma bastante novo, o 
mesmo não é verdade sobre o rodízio veicular. Vê-se, notadamente, que o surgimento 
das plataformas de compartilhamento veicular data, mais ou menos, do ano de 2010, o 
que, comparado ao surgimento do rodízio veicular em São Paulo, é bastante recente 
em termos de política de transporte pública. Por esse mesmo motivo, os seus efeitos 
são mostrados de formas distintas e, com relação às plataformas de compartilhamento, 
sem total demonstração de seu potencial. 

Dessa maneira, pode-se concluir parcialmente que, embora seja um movimento recente 
e cujos desdobramentos ainda não se conhece de pleno, o compartilhamento veicular 
já é uma realidade e se propõem a resolver aquilo que as políticas restritivas tem feito 
ao custo da liberdade dos cidadãos. Portanto, é razoável e possível considerar que, no 
momento destinado às decisões da nova gestão do trânsito urbano, as autoridades 
públicas das cidades brasileiras já tenham em conhecimento a existência desse novo 
mecanismo como uma nova opção menos onerosa. 

Por sua vez, essa constatação implica que, sobre a discricionariedade do poder público 
acerca das políticas públicas de mobilidade urbana, ela encontra-se vinculada a um 
novo paradigma passível de análise constitucional sob a luz do princípio da necessidade 
e eficiência, o que nos levará às conclusões finais acerca da constitucionalidade da 
manutenção de rodízios veiculares como principal política para ideal concretização do 

direito fundamental ao transporte nas cidades brasileiras. 

  

 
Conclusão 

 
As conclusões obtidas através das pesquisas desenvolvidas foram: 

a) os serviços de transporte oferecidos dentro da lógica da economia do 
compartilhamento e, mais especificamente, aqueles desenvolvidos para propiciar o 
compartilhamento veicular oferecem uma alternativa sustentável à resolução da 
(i)mobilidade urbana rodoviária nas cidades brasileiras, uma vez que (I) reduz o número 
de veículos individuais em circulação; (II) favorece o máximo aproveitamento das vias 
públicas por veículos de transporte coletivo; e (III) desafia prospectivamente a 
superação do transporte automobilístico individual solitário como modelo consolidado e 
desejado pelo cidadão médio. 

b) medidas restritivas de direito ou proibitivas de circulação continuam a ser utilizadas 
nacional e internacionalmente como forma de controle veicular em grandes centros 
urbanos; 

c) quanto ao controle constitucional das políticas públicas voltadas ao direito 
fundamental ao transporte, verifica-se que a ascensão do modelo de compartilhamento 
veicular introduzido pela economia do compartilhamento oferece alternativa menos 
onerosa e menos invasiva à liberdade dos indivíduos quando comparada ao rodízio 
veicular. Por esse motivo, considerando o seu potencial de eficácia, o fomento desse 
modelo de compartilhamento leva à desnecessidade do implemento de políticas de 
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restrição à circulação de veículos nas cidades, podendo, no máximo, ser aplicada 
concomitantemente como forma de estímulo positivo de adesão. 
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TÍTULO: O Serviço Social e a Categoria da Alienação (continuação) 

Resumo 

Esse relatório é resultado da pesquisa “O serviço Social e a categoria da alienação 
(continuação)”, cujo objetivo foi fazer o confronto entre o que autores dos periódicos de 
Serviço Social apresentam como concepção das categorias da alienação, com os usos 
que Marx faz na obra dos Manuscritos Econômicos-filosóficos de 1844. Quanto à 
metodologia, trata-se de uma pesquisa teórica, a qual foi feita a leitura da obra do jovem 
Marx e a comparação dos usos que ele utiliza nesta obra com os usos identificados nos 
121 artigos presentes nas revistas Katalysis e Serviço Social & Sociedade. Na análise 
da obra de Marx, além das categorias propriedade privada e divisão social do trabalho, 
apreendemos quatro concepções de alienação: alienação do objeto; alienação do 
trabalho; alienação da essência humana e alienação do gênero humano. Contudo, a 
realização do confronto entre as obras citadas (Manuscritos de 1844 e os artigos das 
revistas) se baseou em categorias identificadas no plano de trabalho anterior: alienação 
política, alienação do trabalho, alienação subjetiva e alienação metodológica. A partir do 
cotejamento entre as concepções de Marx e os usos presentes nos artigos, 
constatamos, numa significativa parte destes textos, incongruências nos usos que são 
feitos da categoria da alienação, que não coincidiram, portanto, com os usos 
identificados nos Manuscritos de 1844. 
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TITLE: The Social Work and the category of alienation. (continuation) 

Abstract 

This report is the result of the research “Social Work and the Alienation Category 
(continued)”, which aimed to compare what authors of the Social Service journals 
present as a conception of the alienation categories, with the uses Marx makes in As for 
the methodology, it is a theoretical research, which was made the reading of the work of 
the young Marx and the comparison of the uses that he uses in this work with the uses 
identified in the 121 present articles. in the magazines Katalysis and Social Work & 
Society. In the analysis of Marx's work, in addition to the categories private property and 
social division of labor, we grasp four conceptions of alienation: alienation of the object; 
alienation from work; alienation of the human essence and alienation of the human race. 
However, the confrontation between the mentioned works (Manuscripts of 1844 and the 
articles of the magazines) was based on categories identified in the previous work plan: 
political alienation, labor alienation, subjective alienation and methodological alienation. 
From the comparison between Marx's conceptions and the uses present in the articles, 
we find, in a significant part of these texts, incongruities in the uses that are made of the 
category of alienation, which did not coincide, therefore, with the uses identified in the 
1844 Manuscripts. 
 
Keywords: Alienation. Social Work. Marxism. Work 
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Introdução 

Esse relatório faz parte dos resultados do projeto de pesquisa De Kant a Marx: a 
superação da prerrogativa moral, cujo objetivo foi apreender a relação entre moral e a 
análise da história da humanidade a partir dos filósofos alemães: Kant, Hegel, 
Feuerbach e Marx. A pesquisa contou com uma bolsa de iniciação científica do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Fundamentado nesse 
projeto, foi elaborado um plano de trabalho a fim de analisar como as categorias da 
alienação aparecem nos periódicos de Serviço Social. Não somente alienação, mas 
também estranhamento e exteriorização, uma vez se tratar de categorias que são 
usadas como sinônimos para alienação. As etapas de execução do plano consistiram, 
primeiramente, na delimitação dos artigos, leitura, tabulação dos dados e síntese 
metodológica; a segunda, na qual foram analisadas as informações resultantes da etapa 
anterior; e a terceira e última parte na qual foi feito o confronto dos resultados obtidos 
com os Manuscritos Econômicos- filosóficos de 1844, (obra de Marx, escrita durante 
sua juventude, na qual ele desenvolve os quatro tipos de alienação: alienação do objeto, 
alienação do trabalho, alienação da essência dos homens e alienação do gênero 
humano, além das categorias propriedade privada e divisão social do trabalho), com os 
artigos das revistas de serviço social analisados. Devido à extensão da pesquisa, não 
foi possível concluir a análise em um único plano de trabalho. Por isso, optou-se por sua 
renovação. Sendo assim, no primeiro plano foi feita a seleção das revistas e artigos que 
seriam analisados, a leitura e tabulação das informações e, por fim, a análise das 
informações coletadas, e o segundo plano, agora relatado, referiu-se às análises 
provenientes da comparação destes termos com aqueles oriundos da obra de Marx 
anteriormente citada. O trabalho se estrutura na sequência citada. A primeira trata das 
categorias presentes na obra juvenil de Marx, na qual ele apresenta os tipos de 
alienação, como ela surge, explicando a partir do surgimento da propriedade privada e 
da divisão social do trabalho. Na segunda parte, é feito o confronto dessas categorias 
com os resultados obtidos no desenvolvimento do primeiro plano. 
 
Metodologia 

 
De forma mais pormenorizada, no primeiro plano, foram selecionados os artigos das 
revistas Katálysis e Serviço Social e Sociedade que estavam disponíveis nos seus 
respectivos websites, contabilizando 627 artigos, entre 40 edições daquela e 29 desta. 
Posteriormente, foi feita uma busca textual das categorias Alienação, Estranhamento e 
Exteriorização nesses artigos, restando 121, os quais foram lidos integralmente. No 
processo de leitura dos artigos, para melhor sistematização, foi feita a tabulação das 
informações e, para isso, foi criada uma tabela no excel com as informações das revistas 
contendo: nome da revista, ano, volume, autor, título do artigo, citação na qual aparecia 
algumas dessas categorias, sua forma de uso, a categoria com a qual se relacionava e 
referência bibliográfica. Durante o desenvolvimento da pesquisa, identificou-se que 
algumas formas de uso se repetiam, nesse sentido, foram delimitadas quatro 
classificações organizadas de acordo com a frequência: alienação política, alienação do 
trabalho, alienação subjetiva e alienação metodológica. Depois de realizada essa 
divisão, prosseguiu-se a segunda etapa da pesquisa, no qual fizemos as análises dos 
dados obtidos na tabulação, explicando as obras mais usadas pelos autores dos artigos 
ao referenciar a categoria e sua frequência de uso; e a análise acerca das concepções 
de uso abordadas nesses artigos. Em consequência da quantidade das atividades que 
foram feitas no desenvolvimento do primeiro plano de pesquisa, necessitou-se a 
continuação do plano de trabalho para dar prosseguimento ao que vinha sendo feito e, 
dessa forma, poder finalizar o que havia sido proposto no plano da pesquisa anterior. 
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Nesse caso, para o andamento do segundo plano foi feita a leitura integral dos 
Manuscritos Econômicos- filosóficos de 1844, obra seminal acerca da categoria 
analisada (alienação), realizado o fichamento e depois a síntese na qual são 
apresentadas as quatro formas de utilização da alienação presente na obra do jovem 
Marx. Em seguida, foram confrontados com os usos da alienação presentes nos 
periódicos do Serviço Social, mais especificamente, Katálysis e Serviço Social & 
Sociedade. 
 

Resultados e Discussões 

 
Alienação nos Manuscritos Econômico - Filosóficos de 1844 Marx, ao discutir a 
alienação nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, discorre sobre o processo 
de alienação e sua intrínseca relação com a propriedade privada. São análises feitas a 
partir do estudo das obras de economistas como Adam Smith, David Ricardo além de 
outros autores, cujo estudo parte da propriedade privada, mas não explicam a natureza 
desta, sua essência, sendo retratada como algo que existe naturalmente na sociedade, 
assim como as relações de troca dentro da sociedade. Nessa sociabilidade, o 
trabalhador não passa de uma mercadoria para o capitalista, e quanto mais produz mais 
pobre se torna. Enquanto a outra classe, a dos proprietários, torna-se cada vez mais 
rica, além de reduzir o número deste enquanto o daqueles só aumenta, uma vez que o 
trabalhador não produz somente o produto do trabalho, mas também os próprios 
trabalhadores, a sua própria miséria. Trazendo reflexos na forma como as pessoas 
vivem e se relacionam entre elas e com seu trabalho, não sendo sua atividade mais 
motivo de satisfação, é um trabalho alienado, o qual, como o próprio Marx expõe nos 
manuscritos de 1844 "[...] O seu caráter alienado (Fremdheit) evidencia-se muito 
nitidamente em que, logo que não exista qualquer coação, física ou outra, se foge do 
trabalho como da peste [...]." (2015, p. 309), trazendo um questionamento sobre como 
surge o trabalho alienado, que processos há por trás que leva ao trabalho alienado. Pois 
a alienação não surge do nada, ela tem um fundamento, que é o surgimento da 
propriedade privada, a qual está relacionada com o trabalho alienado e o salário. Se um 
desaparece, a tendência é que o outro também desapareça. Se o trabalho alienado 
some, o salário também some. Se se desaparece a propriedade privada, põe fim 
também o trabalho alienado e o salário. Ou seja, a propriedade privada é pressuposto 
para o surgimento da alienação; é aquela quem fundamenta esta. E o que viria a ser a 
propriedade privada? Segundo Marx (2015, p. 317), a propriedade privada é resultado 
do trabalho alienado, da relação que se estabelece do trabalhador com a natureza e 
com ele próprio, assim como também é consequência. Em outras palavras, a 
propriedade privada fundamenta o trabalho alienado e este também produz a 
propriedade privada, tornando-se uma relação recíproca. Outro fundamento da 
alienação é divisão do trabalho. Diferentemente dos animais, que vivem por sua conta 
logo estejam maduros para isso, não dependendo da ajuda de terceiros para suprir suas 
necessidades, o homem é um ser social, cuja sobrevivência depende da interação com 
a natureza e com outros homens. E conforme os homens vão desenvolvendo novas 
habilidades, aperfeiçoando-se, uns acabam por tornar-se mais hábeis em determinada 
atividade, enquanto outros, desenvolvem outras habilidades, contribuindo para as trocas 
entre as pessoas. Embora não signifique dizer que o desenvolvimento das habilidades 
seja pressuposto para o surgimento da divisão do trabalho, como Marx fala nos 
Manuscritos “[...] A diversidade dos talentos humanos é mais o efeito do que a causa da 
divisão do trabalho, i.é, da troca. [...]” (2015, p. 411), a própria divisão do trabalho que 
será a causa do desenvolvimento dos talentos entre os diversos homens da sociedade. 
E essa divisão, assim como a produção dos objetos, será proporcional às necessidades 
das pessoas. Não irão produzir muito se não há com quem trocar aqueles produtos que 
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foram produzidos a mais. O desenvolvimento humano torna-se prerrogativa para que os 
homens produzam cada vez mais, para que surjam as manufaturas, e, posteriormente, 
as indústrias. Mas isso, para acontecer, pressupõe a existência da propriedade privada 
e da divisão do trabalho, “[...] o direito da propriedade privada exclusiva é indispensável 
para que se estabeleça a troca entre os homens. Troca e divisão do trabalho 
condicionam-se reciprocamente” (Marx, 2015, p. 410). E esse movimento da 
propriedade privada, da divisão do trabalho e do trabalho alienado irá estender a 
alienação para todas as esferas do cotidiano dos indivíduos. Não é só o trabalho que é 
alienado, seu ofício, essa alienação envolve a relação com os objetos do trabalho, o 
trabalhador não se reconhecendo naquilo que produziu; o processo de produção dos 
objetos também se torna alienado, o homem se aliena da sua essência e as relações 
entre os homens tornam-se alienadas, sendo estes os quatro tipos de alienação 
identificados na leitura dos manuscritos. O trabalho deixa de ser uma realização para o 
homem, este deixa de se objetivar nos objetos que produz, pois deixa de lhes pertencer 
para pertencer a outrem. O trabalho passa a ser sua desrealização como homem que 
vive em intrínseca relação com a natureza. O trabalhador não se reconhece naquilo que 
produz durante o processo de desenvolvimento da sua atividade, pois sua relação com 
o objeto passa a ser alienada. Como se as coisas produzidas por ele ganhassem vida 
própria. Como algo independente do seu produtor. A forma como o homem se relaciona 
com seu trabalho também se altera. Não se trata tão somente do não reconhecimento 
dos objetos que produz, mas também da atividade que exerce na fábrica, os 
instrumentos que não são seus, o trabalho se torna inconstante, não existindo mais uma 
relação de reconhecimento naquilo que faz e naquilo que produz, tornando-se escravo 
daquilo que produz e dos meios que se utiliza para executar sua atividade. E os objetos 
por ele produzido, por mais vida que ele coloque naquilo que produz, é como se não 
tivesse sido por ele produzido. Marx faz uma analogia sobre isso relacionando com 
Deus, pois este, sendo criação dos homens, torna-se o criador dos homens. O mesmo 
ocorre com os objetos que o trabalhador produz, invertendo as relações. Quanto mais 
vida o homem põe no que produziu, mais sem vida, mais sem valor o próprio trabalhador 
se torna, E o próprio processo de produção também se torna alienado. O produto, para 
se concretizar, precisa passar pelo processo de produção, de elaboração, sendo, nas 
palavras de Marx “resumo da atividade” (2015, p. 308). O produto é resultado de todo 
um processo que vem antes e que se cristaliza no objeto pronto. Por isso, não tem como 
existir um produto do trabalho, alienado, sem que o próprio processo de sua elaboração 
não seja também alienado. E o homem, no trabalho alienado, perde sua essência. A 
relação que aquele tem com a natureza, com seu trabalho, se altera. O trabalho não é 
motivo de satisfação de realização, de desenvolvimento, mas funciona como uma 
atividade coagida. O homem trabalha porque precisa comer, vestir-se, porque não 
possui outro meio de viver nessa sociabilidade que não seja por meio da venda do seu 
trabalho em troca de um salário. E, nesse processo, de trabalhar tendo como único 
objetivo a satisfação das necessidades mais primária, o homem perde sua essência, 
alienando-se desta. É um trabalho que não lhe pertence, assim como o que produz no 
chão das fábricas, um trabalho não livre, mas coagido. O homem, na sua essência, é 
ser um natural e um ser social. Como o homem que vive numa estreita relação com a 
natureza, transformando-a e se transformando, além das relações que ele tem com os 
outros homens, de forma livre. Tudo que está em volta do homem, seja a natureza, a 
matéria inorgânica e os outros homens, são partes da vida e da atividade humana. É 
assim como o homem, em sua essência, vive na sociedade. Com o surgimento da 
propriedade privada e do trabalho alienado, essa relação que o homem tem com esses 
elementos se modifica. A vida passa a ser vivida para manutenção da vida, uma vida 
baseada apenas em satisfazer as necessidades humanas, biológicas, necessidades 
básicas, como comer, por exemplo. O trabalho e a vida, nessa nova sociedade, têm 
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como único objetivo sobreviver, citando Marx "[...] um meio para a sua existência." 
(2015, p. 312) O homem não só perde seus instrumentos de trabalho e aquilo que 
produz, mas também a sua relação com a natureza se modifica. O homem não mais 
participa do processo de elaboração do seu trabalho, ele não mais cria. Assim, ele não 
se desenvolve, não frui espiritualmente, nem mesmo tem tempo para atividades que 
contribuam para o seu desenvolvimento humano. Segundo Marx, é no processo 
produtivo que há geração de vida, sendo uma necessidade vital dos homens, uma vez 
que é no âmbito do trabalho que os homens produzem suas necessidades, 
necessidades coletivas. O homem não é sozinho. Sendo assim, o trabalho é o próprio 
meio de vida dos homens; um trabalho que é atividade vital consciente. Isto que vai 
diferenciá-lo dos outros animais, pois estes produzem instintivamente, produzem de 
acordo com suas necessidades biológicas imediatas, diferente do homem, cuja 
produção atende além do que necessita, inclusive dando forma “segundo as leis da 
beleza”, enfim, é “[...]na elaboração do mundo objetivo o homem se prova realmente 
como ser genérico. [...]” (MARX, 2015, p. 313) E nessa sociabilidade, a relação entre os 
homens torna-se alienada, pois, assim como os homens estão alienados de sua própria 
essência, do objeto do seu trabalho e da sua atividade, os homens também estão 
alienados uns dos outros. Pois o homem não é só indivíduo, não vive em uma ilha 
isolado dos outros homens. Ele também, ao se relacionar com outras pessoas, com a 
natureza, é um ser genérico, pois vive em uma relação com a sociedade a qual vive, e 
devido a isso, quando o homem se aliena de sua essência, ele também se aliena do seu 
ser genérico, tornando as relações entre os homens alienada. Essas formas de 
alienação delineadas acima foram os usos apresentados por Marx nos Manuscritos de 
1844. A seguir, foram apresentadas as análises dos usos da categoria da alienação 
encontradas nos artigos das revistas Katálysis e Serviço Social & Sociedade, e o 
confronto com os sentidos desenvolvidos por Marx nos Manuscritos de 1844. Quando 
analisadas as formas de uso da categoria da alienação presentes nas revistas 
pesquisadas que se relacionavam com a alienação política, e cujo uso se fez mais 
presente que os demais, a categoria foi utilizada como o não reconhecimento do direito 
social, sendo este visto como um favor por aqueles que eram beneficiários de tal direito. 
As instituições, como igrejas, escolas e os meios de comunicação, seriam instrumentos 
de disseminação dos interesses da classe dominante. E o conformismo com a situação, 
contribuindo para a despolitização e alienação dos indivíduos. A alienação política 
apareceu como resultado das crises não superadas pelo capital, e o Estado como 
instrumento da burguesia ao consumir os produtos do capital através da aquisição de 
insumos militares, e que a superação da alienação somente ocorrerá com a implantação 
da sociedade regulada, e a participação da sociedade nas decisões políticas precisa 
acontecer de forma ampla, não apenas no período de eleições. Outro autor utiliza a 
categoria da alienação para explicar a romantização do Estado, pois o homem se 
alienaria àquele para obter proteção, tendo a alienação, neste caso, um sentido positivo, 
pois os indivíduos e o Estado viveriam em harmonia. A alienação foi utilizada como uma 
das expressões da pobreza, pois esta, por englobar múltiplas dimensões, teria àquela 
como uma dessas dimensões, e como a atuação das assistentes sociais dá-se nas 
respostas às múltiplas dimensões, inclusive a alienação, esta, foi adicionada como uma 
dessas múltiplas dimensões. Tais sentidos abordados acima indicam uma 
incongruência entre os sentidos apresentados nos artigos das revistas e os que são 
desenvolvidos nos Manuscritos de Marx. Isso ocorre porque a citada obra apresenta os 
usos da alienação a partir da relação com o trabalho, categoria fundante do ser social, 
tanto a relação com o que produz durante do processo do trabalho, como também o 
próprio processo, enquanto que nos artigos, mais especificamente quando trata da 
alienação política, os usos presentes nos artigos centram seu uso em uma crítica ao 
Estado. De forma sintética, a alienação, segundo Marx nos Manuscritos, está 
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relacionada com o não reconhecimento dos trabalhadores enquanto sujeitos criadores 
durante o processo do trabalho, enquanto que os usos identificados nos artigos das 
revistas e que apresentam relações com a categoria da alienação política vinculam-se 
a uma crítica ao Estado, ao ser este identificado como uma instituição que atende aos 
interesses das classes dominantes em detrimento da classe trabalhadora, indicando 
ausência de identificação entre o que Marx apresenta e os usos presentes nos artigos. 
Quanto à alienação do trabalho, em um dos artigos o autor conceitua a noção de 
trabalho, tanto de forma geral, como o trabalho no contexto do capitalismo, trabalho 
este, alienado, no qual o indivíduo precisa vender sua força de trabalho para poder ter 
condições de sobreviver, e ao produzir mais valia, esta seria expropriada pelo 
capitalista. E alguns autores fizeram uma abordagem acerca da mercantilização dos 
trabalhadores e sobre o fato deles não se reconhecerem nem no processo de venda da 
sua força de trabalho, nem do produto do seu trabalho. Outra temática relacionada à 
alienação do trabalho foi sobre as perdas dos direitos trabalhistas e que tais perdas 
aprofundam a exploração do trabalhador pelo capital, ocorridas especialmente com as 
contrarreformas do Estado neoliberal, atingindo especialmente as mulheres. Sendo 
encontrada também a categoria profissional dos assistentes sociais, ao restringir sua 
autonomia no trabalho e também ao direcionar sua formação aos interesses da 
burguesia. No que se refere à categoria estranhamento, esta seria a ausência de 
autorrealização durante o processo produtivo do trabalho. Utilizada também ao abordar 
sobre a questão da perda dos instrumentos de trabalho pelo trabalhador, que este se 
desgasta enquanto o capitalista enriquece, e mesmo havendo melhorias nas condições 
de exercício do trabalho, ele continua sendo mercantilizado, o homem continua sendo 
estranhado no processo de trabalho, tanto no que diz respeito aos instrumentos, como 
também no produto do seu trabalho. Além de ser utilizada ao abordar as relações entre 
os trabalhadores, pois estas seriam alicerçadas na competição, provocando disputas 
entre os empregados, também passando pelo processo de flexibilização do trabalho, o 
que acarreta em condições precárias de trabalho. Alguns usos referentes à categoria da 
alienação do trabalho abordou a separação do trabalhador em relação ao seu objeto, 
sentido este presente na obra de Marx, quando ele apresenta sobre a alienação do 
objeto, e também da relação com a natureza, pois, quando o autor d’O capital fala sobre 
a alienação da essência dos homens, uma vez que além de ser social, também é ser 
natural, devido a sua relação com a natureza. Ainda assim, a maioria dos usos 
relacionados à alienação do trabalho trata de questões no que concerne à perda dos 
direitos trabalhistas, o processo de venda da força de trabalho, além de outros, e que 
tais mudanças contribuiriam para a alienação. São, portanto, sentidos diferentes do que 
é exposto por Marx nos Manuscritos. Na alienação subjetiva, a categoria foi utilizada 
como o processo no qual o homem se distancia da vida coletiva, buscando satisfazer 
seus interesses pessoas, trazendo reflexos para a luta de classes, ao fragmentá-las, 
pois os indivíduos estariam em busca de atender aos seus interesses, não do coletivo, 
não da classe trabalhadora, apenas os seus ou da sua categoria profissional, 
contribuindo com as disputas entre os trabalhadores, o que ocasionaria reflexos 
negativos na saúde dos trabalhadores. A alienação dos assistentes sociais, ao não se 
reconhecerem como classe trabalhadora entre os profissionais inseridos no meio sócio 
jurídico, refletindo na não participação das organizações da própria categoria 
profissional, também usado como consequência de sofrimento mental, tanto por não se 
sentir encaixado na sociedade e pela precariedade da vida, como também devido às 
rupturas com os espaços sociais onde as pessoas viviam e terem de migrar para outras 
áreas por causa da construção de uma hidrelétrica. O trabalho alienado deformando as 
potencialidades psíquicas dos assistentes sociais, que trabalham na área da habitação, 
devido ao trabalho com as expressões da questão social. Todos estes usos foram 
constatados nos artigos analisados. Nessa categoria, mais uma vez, é identificado um 
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distanciamento na concepção de alienação desenvolvida por Marx na obra de sua 
juventude, pois os usos presentes nos artigos estão direcionados no sentido de como 
as questões do trabalho interfere na subjetividade dos indivíduos, trazendo adoecimento 
mental, e mesmo a forma como os trabalhadores se identificam enquanto classe 
trabalhadora, uma vez que uma categoria profissional não se identifica enquanto classe 
trabalhadora, nem mesmo se identificando com a categoria a qual faz parte. Já os usos 
da alienação presente nos Manuscritos vinculam-se ao trabalho, seu processo, desde o 
momento o qual o indivíduo cria, planeja, o que ele produz, o distanciamento desse 
processo, separando o homem da sua essência e das suas relações com outros 
homens. Embora alguns usos tragam relação com o trabalho, como sobrecarga de 
trabalho, que seria a causa de alienação nos indivíduos, não trata do tipo de alienação 
presente nos Manuscritos, cujos sentidos envolvem a perda do objeto do trabalhador, a 
alienação do trabalho, da essência humana e do gênero humano. São sentidos que 
envolvem o processo de trabalho, a relação do trabalhador com este, ele próprio e com 
os outros homens. Sendo assim, os sentidos apresentados pelos autores dos artigos 
também se afastam dos usos apresentados por Marx, uma vez que na categoria de 
alienação subjetiva, os usos estão relacionados a questões particulares dos 
trabalhadores. É uma indicação de alienação voltada para a forma como eles se veem 
enquanto trabalhador, como eles se relacionam com seu trabalho e com os outros 
trabalhadores, ou mesmo a alienação sendo uma consequência das formas precárias 
do trabalhador, são concepções de alienação que destoam dos usos que Marx 
desenvolve. Na alienação metodológica, a categoria exteriorização foi utilizada como 
forma de conhecer a realidade dos usuários dos serviços sociais, ressaltando para a 
importância de que as experiências e cultura destes refletem na sua vida real e o 
assistente social precisa estar a par dessa realidade. Também utilizada como forma de 
externar as contendas entre os oponentes das ações judiciais, em um procedimento 
onde são colocados frente a frente e, assim, expor seus problemas, para que, dessa 
forma, chegue a um resultado que seja benéfico para ambos. A categoria também foi 
utilizada relacionando autonomia e heteronomia, enquanto esta seria a alienação, mas 
ser autônomo também não existira, seríamos sempre dependentes do mundo externo. 
A responsabilização pelo próprio destino seria a própria alienação, visto que o presente 
está fora do controle dos sujeitos, a ausência de pensamento crítico, também dos 
assistentes sociais, levando-os a repetição do senso comum. Os sentidos apresentados 
na alienação metodológica divergem do que Marx apresenta em sua obra juvenil, pois 
os usos apresentados em sua obra estão relacionados com a categoria trabalho, 
diferente da alienação metodológica que apresenta usos relacionados à forma como os 
indivíduos apreendem a realidade, o que seria uma forma de alienação, pois 
obstaculizaria o entendimento da realidade pelos assistentes sociais, como exposto em 
um dos artigos. Além da naturalização do cotidiano, este apresentado como algo dado, 
não como uma construção histórica protagonizada pelos homens, e essa naturalização 
e apreensão da realidade a partir do senso comum seria uma forma de alienação. 
 
Conclusão 

 
O plano de trabalho, continuação de um plano anterior, o qual tinha como objetivo 
central analisar as categorias da alienação, estranhamento e exteriorização, teve, no 
segundo plano, o foco central relacionar os usos das categorias presentes nos 
periódicos com os sentidos presentes nos manuscritos de Marx, resultando em uma 
incongruência quando comparado e analisados os usos referentes às duas fontes. 
Especialmente quando confrontados com as categorias alienação política, alienação 
subjetiva, alienação metodológica, observamos sentidos destoantes dos quais Marx 
apresenta em sua obra juvenil. Já nos usos referentes à categoria da alienação do 
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trabalho, embora os usos ainda sejam, em sua maioria, diferentes da alienação presente 
na obra de Marx, houve alguns sentidos semelhantes, como nos casos no qual os 
autores utilizam a categoria para explicar a separação entre o trabalhador e seu objeto, 
também quando usa para falar sobre a separação do homem e a natureza. Todavia o 
que prevaleceu, na maior parte dos usos, a partir das nossas análises, foram usos 
divergentes dos sentidos que Marx apresentam nos Manuscritos econômicos-filosóficos 
de 1844. 
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Resumo 

Mudanças ambientais atuais, provenientes das emissões excessivas de carbono na 
atmosfera, derivadas das atuais práticas de produção a base de combustíveis fósseis, 
tornou-se emergencial à necessidade de substituir a atual matriz energética mundial em 
favor do uso das fontes renováveis de energia, como a solar. Desde os primórdios da 
civilização, o sol já era utilizado de maneira a facilitar e melhorar a vida da população. 
Assim, como resultado dos estudos acerca da expansão da demanda energética ao 
longo dos anos, é possível dizer que os raios solares são uma boa fonte de energia, e, 
além do mais, funciona como minimizadora de impactos ambientais, quando comparada 
a outras fontes. Nações, ao perceberem essa capacidade produtiva, iniciaram um 
processo de mudança em suas trajetórias energéticas, estimulando a diversificação da 
utilização e uso da energia renovável, em especial para a geração de eletricidade, 
permitindo assim o aproveitamento de algumas vantagens, não apenas ambientais, mas 
também técnico-produtivas. Porém, como toda fonte energética, existem obstáculos no 
processo de desenvolvimento desta fonte no sentido de viabilizar a sustentabilidade 
ambiental para o setor energético. Os avanços da energia solar do Brasil vêm sendo 
evidenciados a cada ano, sendo sua adoção responsável por expectativas positivas em 
favor da diversificação da matriz elétrica, da contribuição para o avanço de uma cadeia 
setorial solar fotovoltaica e o desenvolvimento da geração distribuída. 
 
Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Sustentabilidade Ambiental. Brasil. 

TITLE: THE IMPORTANCE OF USE PHOTOVOLTAIC ENERGY IN THE MODERN 

WORLD: A BRIEF DISCUSSION. 

Abstract 

Current environmental changes from excessive carbon emissions in the atmosphere 
from current fossil fuel production practices have emerged as an urgent need to replace 
the current global energy matrix in favor of using renewable energy sources such as 
solar. Since the dawn of civilization, sunbeams have been used to make life easier and 
better. Thus, as a result of studies on the expansion of energy demand over the years, 
it is possible to say that the sun's rays are a good source of energy, and moreover, it 
works as a minimizer of environmental impacts when compared to other sources. 
Several nations, realizing this productive capacity, began a process of change in their 
energy trajectories, stimulating the diversification of the use and use of renewable 
energy, especially for the generation of electricity, thus allowing the use of some 
advantages, not only environmental, but also technical-productive. However, like every 
energy source, there are disadvantages and obstacles in the development process of 
this source in order to enable environmental sustainability for the energy sector. With 
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this, the advances of solar energy in Brazil are being evidenced every year, being its 
adoption responsible for positive expectations in favor of the diversification of the electric 
matrix, the contribution to the densification of a solar photovoltaic sector chain and the 
development of the distributed generation. 
 
Keywords: Photovoltaic Solar Energy. Environmental sustainability. Brazil. 

Introdução 

Os impactos climáticos trazidos pelas antigas práticas energéticas são claramente 
visíveis mundialmente. De acordo com a International Energy Agency (IEA, 2012, p. 45), 
as emissões de dióxido de carbono (CO2) dobraram entre 1973 e 2009. Os países-
membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
são responsáveis por 65% dessa emissão, principalmente a China, que representa 37% 
da população mundial (MADDISON 2010), (HOPKINS et al, 2012). O crescimento 
econômico e a emissão de carbono então intimamente ligados, tendo em vista que, para 
que haja um avanço econômico, faz-se necessário uma maior utilização da capacidade 
produtiva, que, por sua vez, é significativamente dependente de energia. Infelizmente, 
como a matriz energética é regida por fontes fósseis, a liberação de poluição é quase 
eminente, bem como também destaca-se o fato de essas fontes não serem renováveis, 
necessitando de um longo período de tempo para serem regeneradas pela natureza, 
seu esgotamento é imprescindível, não havendo uma escala capaz de sustentar a 
demanda crescente pela própria dinâmica de produção e consumo que se estabeleceu 
na sociedade, cujo cerne está localizado na capacidade de privilegiar uma cultura que 
estabelece a necessidade de ter a posse imediata de todos os bens e serviços do mundo 
moderno adquiridos no mercado. Assim, para que o avanço econômico e o planeta não 
sejam afetados intensivamente pelos estilos da vida moderna, faz-se necessário 
eliminar as externalidades negativas trazidas pelas fontes de energia fósseis, de tal 
forma que seja possível modificar as bases energéticas de produção na direção da 
utilização e uso das fontes de energia mais limpas, menos danosas ao meio-ambiente, 
renováveis e ilimitadas (FREEMAN, 2008). Metodologia: Inicialmente, para que 
houvesse um embasamento teórico com o objetivo de realizar uma discussão mais 
factual, foram abordadas literaturas acerca do tema proposto: energias renováveis, 
meio-ambiente e sustentabilidade. Primeiramente, se fez o uso do artigo: “Soaking Up 
the Sun and Blowing in the Wind: Clean Tech Needs Patient Capital”, de autoria de Matt 
Hopkins e William Lazonick, destacando-se a ideia de como as fontes de energia fósseis 
continuam ocupando uma posição de destaque na geração de energia no mundo, sendo 
assim prejudiciais ao planeta, em razão das crescentes emissões de gases de efeito 
estufa. Com isso, defende-se a adoção da energia renovável não convencional como a 
solar fotovoltaica, eólica, biomassa, etc. Em segundo lugar, procedeu-se a realização 
da coleta de alguns dados, entre estes os índices referentes a emissão gases de efeito 
estufa na International Energy Agency. Em termos de energia renovável, no Banco de 
Informações de Geração da ANEEL foram recolhidos dados de MW (para o país, 
estados da federação e municípios) da fonte solar fotovoltaica, especificamente nos dias 
28 de todos os meses do primeiro semestre de 2019, bem como no International 
Renewable Energy Agency (IRENA), coletou-se os índices mundiais de produção de 
energia renovável, acrescentando-se a pesquisa os dados referentes ao ano de 2018. 
Em seguida, procedeu-se a análise dos dados coletados e da leitura acerca do tema em 
questão. Por fim, esta pesquisa originou a versão preliminar de um papper, apresentado 
na XXIV Semana de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, edição de 2019. 
Ressalta-se ainda que esse papper será submetido a uma revista indexada. 
 
Metodologia 
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Inicialmente, para que houvesse um embasamento teórico para uma discussão mais 
factual, foram abordadas literaturas acerca do tema proposto: energias renováveis, 
meio-ambiente e sustentabilidade. Primeiramente se fez o uso do artigo: Soaking Up 
the Sun and Blowing in the Wind: Clean Tech Needs Patient Capital, de autoria de Matt 
Hopkins e William Lazonick. Abrindo uma discussão, como as fontes de energia fósseis 
estão sendo intensamente utilizadas, e assim sendo prejudiciais ao planeta, com suas 
intensas emissões de carbono na atmosfera na qual são insustentáveis, assim expondo 
a importância da adoção da energia renovável no mundo, não apenas a solar, mas 
também outras. Segundamente, utilizou-se alguns bancos, sobre índices de emissão de 
carbono na atmosfera (International Energy Agency). Em termos de energia renovável, 
o banco de informações de geração (BIG – ANEEL) foi utilizada, na qual foram 
recolhidos dados de energia solar centralizada todo dia 28 de todos os meses do 
primeiro semestre de 2019, que dizem respeito a produção total de cada estado 
brasileiro. Também o International Renewable Energy Agency (IRENA), com seus 
índices mundiais de produção de energias renováveis, acrescentando assim a pesquisa 
os dados referentes ao ano de 2018. A posteriore, foram unidos os dados e feito um 
estudo acerca do assunto abordado, tomando como base os números e as informações 
teóricas, e assim chegar a conclusões que resultaram em um artigo apresentado na 
semana do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de 2019. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os raios solares liberados na superfície terrestre são provenientes do sol, uma estrela 
no qual libera aproximadamente a mesma quantidade de calor a milênios. Portanto, não 
considerada uma fonte renovável, mas sim ilimitada sem expectativas de que se reduza 
ou acabe. A energia solar é derivada destes raios, com diferentes formas de absolvição 
e de utilização. Dependendo do objetivo, se escolhe qual a melhor trajetória, assim 
obtendo uma maior eficiência quando baseada nesta fonte energética. A produção de 
energia solar mundial vem avançando significativamente ao longo de 2008 (15.210 MW) 
a 2018 (485.826 WM), tendo em vista o melhoramento da produção e a redução dos 
poluentes na atmosfera. A distribuição dos raios solares não é distribuída de maneira 
uniforme no globo terrestre. Com isso, faz-se necessário um estudo antecipado com o 
intuito de verificar a viabilidade e a aplicabilidade deste recurso em cada país e/ou 
região. Logo, “[...] a avaliação do potencial de recursos de energia solar numa região 
envolve basicamente três componentes: a distribuição espacial, sua viabilidade 
temporal e as incertezas associadas às duas primeiras [...]” (INPE, 2017, p.9). Embora 
seja preferível a substituição das energias fósseis por fontes renováveis e limpas, os 
estudos realizados acerca do tema em questão devem contemplar as melhores fontes 
e trajetórias a serem seguidas, para que haja a obtenção de êxito nos objetivos, sem 
haver perdas e danos maiores ao capital investido e ao meio ambiente. O Brasil, como 
sendo um país tropical, localizado próximo à linha do equador, recebe maior incidência 
de raios solares, e, como consequência, atinge maiores temperaturas. Assim, este país 
possui grande potencial energético solar em todo seu território. Quando analisado áreas 
mais próximas ao polo terrestre, no qual é natural que haja um menor recebimento de 
sol em seu território, o país ainda possui maior potencial energético solar do que outros 
países líderes em produção de energia solar, como a Alemanha. Acredita-se que a 
energia solar fotovoltaica, considerada uma energia limpa, será uma promissora fonte 
para resolver um dos problemas do milênio, a poluição em massa (INPE, 2017). Porém, 
inicialmente ela não é totalmente limpa, pois em suas placas se utiliza Cádmio, e em 
outras Silício, metais no qual produzem resíduos no processo de extração. Entretanto, 
a longo prazo não há liberação de gases e poluentes no meio ambiente, assim, espera-
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se que sua propagação reduza o nível de CO2 na atmosfera (HOPKINS et al, 2012). 
Tais Técnicas produtivas não seriam possíveis sem os avanços tecnológicos dos últimos 
anos; logo, mostrando que existe uma relação de interdependência entre a inovação e 
a sustentabilidade. Graças ao processo de inovação tecnológica relacionada ao 
desenvolvimento da geração de energia por este tipo de fonte, países passaram a 
adotar este tipo de geração de energia com o objetivo de atingir a meta de contribuir 
para um planeta energeticamente mais seguro e ecologicamente mais sustentável. Ao 
longo dos anos pode-se observar a crescente adesão da matriz energética mundial ao 
uso mais intensivo desta fonte, graças as vantagens competitivas que acompanham o 
progresso técnico-científica da energia solar-fotovoltaica. Comparada aos combustíveis 
fósseis, as energias renováveis obtiverem uma elevada e rápida inserção no mercado 
de energia, apesar de ainda apresentar pouca representatividade. Contudo, ela vem 
adquirindo espaço e a atração dos investimentos ao longo dos últimos anos. O Brasil, 
com seu vasto potencial de energia solar, vem crescendo significativamente em termos 
de produção de energia solar, na modalidade fotovoltaica (IEA, 2018). Apesar de os 
avanços da exploração dessa tecnologia no território brasileiro ter avançado 
significativamente, ainda existe um enorme potencial energético solar em geral que 
necessita de maior atenção. Mas, para isso, faz-se necessário a realização 
investimentos objetivando o avanço e a propagação dessa tecnologia no Brasil. Os 
agentes privados têm observado isso e, portanto, aproveitado essa oportunidade. De 
acordo com os dados, pode-se observar que há uma presença desses investimentos 
em áreas que apresentam uma maior incidência de raios solares; contudo, em outras 
áreas ainda existem uma grande capacidade em operação, o que mostra a 
potencialidade do Brasil em transformar sol em eletricidade. Por estado, a capacidade 
instalada de energia solar-fotovoltaica, no sistema centralizado, está concentrada em 
Minas Gerais (524.505,68 KW), Ceará (218.000 KW), Piauí (270.00 KW), São Paulo 
(151.236 KW) e Rio Grande do Norte (117.105 KW), segundo as informações coletadas 
no BIG (ANEEL, julho de 2019). Portanto, a irradiação solar é intensa em todo território 
brasileiro. Porém, em áreas como a Amazônia ainda existe uma considerável 
quantidade de matas fechadas que impedem a chagada dos raios solares na superfície, 
assim tornando essa área menos viável para instalações de placas solares. Dessa 
forma, as vantagens trazidas por esse tipo de vegetação preservada, superam as 
vantagens econômicas trazidas em não as ter. Assim, a exploração dessa área para fins 
de geração de energia solar não seria um ato racional praticado ao meio ambiente. 
Desmatar para preservar é no mínimo ilógico. 
 

Conclusão 

 
Há séculos o ser humano vem degradando o planeta, exaurindo suas fontes energéticas 
e ambientais, como se tais recursos fossem inesgotáveis e as gerações futuras não 
fossem necessitar delas para sua própria sobrevivência. Se basear na incerteza do 
avanço tecnológico, acreditando que este pudesse resolver os problemas da ação 
antrópica no meio ambiente, não resolverá os problemas das mudanças climáticas e 
nem tampouco a segurança energética. As consequências destes atos já veem sendo 
sentidas ao longo dos últimos anos, como o aumento da temperatura global e seus 
efeitos devastadores pelo mundo a fora, apesar dos avanços tecnológicos. Assim, a 
necessidade de preservar ao máximo nossos recursos, utilizando-os de maneira 
eficiente é de extrema importância para a sobrevivência do planeta. O avanço 
tecnológico traz a possibilidade de desenvolver no campo energético outras fontes de 
energia, capazes de minimizar os danos causados pelo atual padrão de consumo, como 
a energia solar fotovoltaica, que, ao longo da pesquisa, mostrou-se eficiente, não 
apenas em regiões quentes do mundo, mas também em áreas mais frias, bem como é 
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visível a crescente adoção por parte das potências mundiais mais desenvolvidas como: 
China, Alemanha e Estados Unidos. Com isso, parece ser possível equilibrar eficiência 
produtiva e preservação ambiental, garantindo às gerações futuras um planeta, vida, 
natureza e sociedade. 
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<https://www.iea.org/newsroom/energysnapshots/co2-emissions-and-global-economy-
growth-rates.html>. Acesso em: 26 abr. 2019. INTERNACIONAL RENEWABLE 
ENERGY AGENCY. Renewable Capacity Statistics 2018. Abu Dhabi, 2018. 
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TÍTULO: “Reforma Agrária de Mercado: A realidade dos assentamentos do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário no Rio Grande do Norte” 

Resumo 

 

O presente relatório consiste em uma apresentação sucinta sobre a condição de vida 
dos trabalhadores rurais nos assentamentos do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário, vinculada ao grupo de Estudos e Pesquisas “ Questão Social, Política Social 
e Serviço Social” do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Essa pesquisa foi coordenada pela Profa. Dra. Ilena Felipe Barros 
com o intuito de promover uma análise sobre o Programa Nacional de crédito Fundiário 
(PNCF), os impactos que este programa proporcionou para a classe trabalhadora e 

como isso influencia no Plano Nacional de Reforma Agrária. 

 
 
Palavras-chave: Credito Fundiário. Políticas Públicas. Reforma Agrária de Mercado 

TITLE: “Agrarian Market Reform: The reality of the settlements of the National Land 

Credit Program in Rio Grande do Norte” 

Abstract 

 

This report consists of a succinct presentation on the living conditions of rural workers in 
the settlements of the National program of Fundiary credit, linked to the study and 
research group "Social issue, social policy and Social service" Of the Department of 
Social Service of the Federal University of Rio Grande do Norte. This research was 
coordinated by PROFA. Dr. Ilena Felipe Barros in order to promote an analysis on the 
national Program of Land Credit (PNCF), the impacts that this program has provided to 

the working class and how it influences the National plan of agrarian reform. 

 
 
Keywords: Credito Fundiary. Public policies. Agrarian reform of the market 

Introdução 

O plano de trabalho a ser apresentado é integrante da pesquisa “Reforma Agrária de 
Mercado: A realidade dos assentamentos do Programa Nacional de Crédito Fundiário 
no Rio Grande do Norte” tendo como intuito proporcionar aos discentes de Serviço 
Social uma maior aproximação com o âmbito rural que por vezes torna-se esquecido, 
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além de provocar o entendimento sobre a realidade da luta pela terra como uma 
expressão da questão social. Fato que permite a todos os estudantes envolvidos um 
olhar nítido sobre os direitos da classe trabalhadora no âmbito rural que são 
negligenciados e a forma compensatória que o Estado tem em responder as demandas 

do proletariado diante de uma sociedade de luta de classes. 

Partindo dessa perspectiva, o plano de trabalho ao longo do seu desenvolvimento 
buscou atingir os objetivos propostos de: Proporcionar aos estudantes de iniciação 
científica uma análise crítica sobre o que de fato é a reforma agrária de mercado e como 
ela impacta na luta pela plena efetivação do Plano Nacional de Reforma Agrária, 
estimular os discentes na elaboração de artigos científicos e dentre outros trabalhos 
acadêmicos com a finalidade de enriquecer o debate sobre a temática, além de 
compreender como se dá a realidade de vida das famílias assentadas pelo Plano 

Nacional de Crédito Fundiário no Rio Grande do Norte. 

Para a realização dos objetivos propostos pelo plano foi necessário em primeiro lugar 
obter a compreensão da desigualdade histórica que perpassa o âmbito rural até os dias 
de hoje e no quanto a reforma agrária se torna importante e ao mesmo tempo uma forte 
ameaça para os grandes latifundiários, tendo em vista que a reforma agrária visa a 
redistribuição das terras consideradas como improdutivas, e nessa perspectiva 
compreender como surge a reforma agrária de mercado e a quem de fato ela está 
verdadeiramente beneficiando. 

Na perspectiva do Serviço Social, a referida pesquisa estabelece uma extrema 
importância, uma vez que contribui diretamente para a formação profissional dos 
discentes envolvidos, tendo em vista o pouco conteúdo obrigatório sobre a temática 
estabelecido no componente curricular da graduação abordado apenas na disciplina de 
“ Questão Agrária e Urbana”. Isto significa que apesar das ricas discussões obtidas com 
a disciplina em sala de aula, ainda se torna pouco diante da complexidade das 
demandas do Campo para o assistente social e por esse motivo o ingresso dos 
discentes nos projetos de pesquisa relacionados às questões agrárias tem se tornado 

cada vez mais importante. 

 
Metodologia 

 

A metodologia utilizada no Plano de trabalho foi pensada levando em consideração o 
avanço já obtido ao longo da pesquisa e considerando também todas as condições 
objetivas existentes. Desse modo, incialmente foi feito toda revisão bibliográfica acerca 
da temática do Crédito Fundiário no âmbito do Brasil, mas principalmente no Rio Grande 
do Norte, com o intuito de trazer a aproximação do tema para melhor compreensão do 
impacto deste na vida dos trabalhadores rurais, sendo complementado por meio da 
troca de ideias promovida pelo debate semanal acerca dos textos que envolviam a 
temática. 

Levando em consideração o andamento já existente da pesquisa, além da revisão de 
literatura e os debates existentes, foi feito a análise das entrevistas realizadas em Cinco 
assentamentos no município de Touros onde viviam cerca de Oitenta e Oito famílias 
beneficiadas pelo Crédito Fundiário localizado no Estado do Rio Grande do Norte, o que 
contribuiu diretamente para a análise tanto das condições de vida dos assentados, 
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quanto o impacto do programa na reforma agrária redistributiva e no próprio 
entendimento dos trabalhadores acerca do PNCF. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir do levantamento dos dados bibliográficos bem como a análise das entrevistas 
feitas nos assentamentos localizados no município de Touros, é perceptível que a 
reforma agrária de mercado está posta para beneficiar muito mais um lado do que outro 
na perspectiva da luta de classes, isto é, O programa Nacional de Crédito Fundiário 
consiste no financiamento de terras, muitas vezes em situação de exaustão do solo, que 
foram repassadas para o governo pelos empresários donos de terra, para um grupo de 
trabalhadores rurais que necessitam de um local de moradia e trabalho. 

Isso significa que aqueles trabalhadores rurais que financiaram aquela terra, irá adquiri-
la, provavelmente, em condições de estagnação ou prévia estagnação implicando 
diretamente na sua geração de renda já que, na maioria dos casos, é por meio do 
trabalho no campo que se dá os meios de subsistência para a família. Essa problemática 
influencia não só na questão dos meios de subsistência para os componentes do grupo 
familiar de uma forma pontual, mas também implica em grandes consequências para a 
efetivação do pagamento da dívida feita no banco para a concessão da terra. 

Outro aspecto importante observado por meio da metodologia estabelecida, é a 
ausência de assistência técnica para a cultivação do solo na obtenção dos alimentos, 
tendo em vista que o serviço de assessoria para as famílias beneficiadas se dá de forma 
esporádica ou até inexistente, o que implica diretamente no quantitativo de produção da 
terra tendo em vista a sua própria condição de exaustão. Além disso, considera-se a 
própria ausência de muitas políticas sociais básicas como Educação, Saúde e 
Assistência Social que continuam caminhando a passos lentos na garantia de direitos 
para o público rural e influenciam diretamente nas condições de vida de todos os 
trabalhadores do campo. 

Diante disso, um ponto importante a ser considerado sobre o PNCF é que muito se fala 
sobre os benefícios do Programa, mas pouco se fala acerca da realidade daqueles que 
realizaram o financiamento de uma terra exaurida, onde o pequeno agricultor se 
encontra se encontra em mínimas condições de produção tanto para a sua subsistência 
quanto para o pagamento da dívida que virá a posteriori, sendo acima de tudo, 
culpabilizado, muitas vezes, pela falta de êxito na produção quando na verdade não lhe 
foi possibilitado se quer as condições mínimas para que isso fosse possível. Além disso, 
sabe-se que no contexto social de luta de classe o Estado possui um papel essencial 
para a classe dominante, que até diante da formação das políticas sociais, consegue 
promover formas de beneficiamento da burguesia, fato muito perceptível por meio do 
PNCF que traz a perspectiva de financiamento da terra no intuito de fortalecer o Capital 
bancário além de desarticular direta e indiretamente a luta pela Reforma Agrária e 
promover ao agricultor um acesso a terra sem tocar nas grandes interesses dos 
latifundiários. 

A luta pela terra é um processo que vem tomando força a partir dos anos 1950 e 1960 
com as ligas Camponesas, tendo em vista o fato de que mesmo com as lutas no campo 
já existentes, as ligas obtiveram um caráter muito mais amplo no sentido da quantidade 
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de pessoas participantes além da própria organização do movimento, mas para além 
das ligas camponesas, foram surgindo outros movimentos sociais com os ideais de uma 
realidade de mais igualdade e efetivação de direitos sociais para o público camponês. 
Após o término do regime ditatorial no Brasil, há a eclosão de uma série de movimentos 
sociais, dentre eles alguns relacionados a reivindicações no âmbito rural, o que 
fortaleceu diretamente a iniciativa de lutar por uma política de Reforma Agrária. 

Com a Constituição Federal de 1988 que garante em seus artigos 184 e 186 o conceito 
de improdutividade da terra bem como a obrigatoriedade de destinação das terras 
consideradas como improdutivas para fins de reforma agrária, ficou estabelecido, no 
âmbito legal, a efetivação do direito a terra para os camponeses, contudo é preciso 
compreender a questão agrária brasileira como uma problemática antiga na sociedade, 
tendo em vista que desde o período colonial havia a má distribuição das terras que 
promoviam desigualdades alarmantes e com isso esse processo redistributivo garantido 
pela Constituição não se daria tão facilmente na prática. 

Diante disso, percebe-se uma distribuição de terras no Brasil de forma extremamente 
desigual e injusta que perdura até hoje mesmo com um aparato legal que garante ao 
camponês o direito pela terra que nunca consegue ser de fato efetivado em decorrência 
da postura de um Estado que visa sempre o benefício para as classes mais altas, isto 
é, os donos de terra. Para as classes mais baixas resta apenas medidas compensatórias 
que não vai a fundo nas raízes dos problemas sociais e, no caso do aspecto rural, 

continuam sem promover nenhum tipo de melhora para a vida do trabalhador. 

Isso se torna muito perceptível através do Programa Nacional de Crédito Fundiário que, 
apesar de se tornar uma oportunidade a mais para a adquirição de terras para pequenos 
agricultores, tem se tornado uma forte ferramenta do governo e da iniciativa privada de 
enfraquecer a luta por uma reforma agrária justa e redistributiva. Além disso, é 
perceptível o forte beneficiamento do proprietário da terra a ser comercializada que, em 
muitos casos resolve vende-la quando esta já se encontra em processo de exaustão do 
solo, isto é, o governo recebe a terra estagnada para realizar o financiamento para os 
camponeses sem terra e promove ao proprietário inicial a possibilidade de adquirir uma 
outra terra com melhores condições de exploração. 

Esse programa esteve presente no Brasil enquanto projeto desde o ano de 2001, mas 
sua criação de fato ocorreu no ano de 2003, contando com o apoio do Banco Mundial e 
do Fundo de Terras. Sua criação estava ligada, em tese, à perspectiva de melhorias na 
vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, fornecendo de forma “ mais rápida” o tão 
sonhado pedaço de chão e, consequentemente, a ampliação da agricultura familiar, 
sendo vinculado também com algumas políticas públicas para a “ efetivação” dos seus 

objetivos de promover o beneficiamento da população que adere ao PNCF. 

Ainda nesta perspectiva também pode-se compreender que boa parte das propriedades 
financiadas não fazem parte dos grandes latifúndios improdutivos existentes no Brasil, 
ou seja, o PNCF traz uma ideia de concessão da terra para agricultores no intuito de 
enfraquecer os movimentos sociais do campo que lutam por uma redistribuição de terras 
e ao mesmo tempo não fere os interesses da burguesia agrária. 

Diante disso, nota-se que nesse contexto de luta de classe que perpassa o âmbito rural, 
quem saí em desvantagem é o agricultor, pois, no caso do PNCF, aqueles que entram 
no programa estão sujeitos a uma dívida que, na maioria dos casos, não possuem se 
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quer a possibilidade de assumir as parcelas tendo em vista a precariedade das 
condições financeiras das famílias beneficiadas, fato que tem gerado muito 
adoecimento psíquico na população rural. De um modo geral, isso mostra mais uma vez 
a negligência do Estado frente esse público, uma vez que os trabalhadores e 
trabalhadoras do campo sofrem desde muito tempo vários tipos de violações de direitos, 
seja no aspecto da educação, saúde ou assistência social ou nos âmbitos voltados para 
a segurança dessas pessoas já que a violência no campo é algo absurdamente 
recorrente apesar de ser pouco noticiado. 

 
Conclusão 

 

Os estudos realizados nessa pesquisa evidenciaram a importância dessa questão para 
o Serviço Social e para análise da realidade social brasileira, sendo uma grande 
particularidade da questão social. Dessa forma, os estudo revelaram que a luta pela 
terra e pela reforma agrária se insere na luta contra o modelo do capital na agricultura, 
na figura do agronegócio, colocando desafios mais amplos e complexos não só para os 
movimentos sociais do campo, mas para toda sociedade brasileira. 
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TÍTULO: A Organização da Atenção Primária do Distrito Oeste de Natal 

Resumo 

O presente estudo apresenta resultados da pesquisa intitulada “A atenção Primária e o 
direito a saúde em Natal- RN” trazendo a particularidade da região sanitária Oeste. 
Assim, tendo em vista que a Atenção primária se constitui como a principal porta de 
entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e uma das mais importantes estratégias da 
Rede de Atenção a Saúde, este estudo objetiva avaliar a estruturação da Atenção 
Primária à Saúde no município de Natal/RN a fim de contribuir para a melhoria da 
qualidade das ações e serviços de saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. 
Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados foram à análise documental e 
bibliográfica, bem como, a realização de entrevistas semiestruturadas com os diretores 
das Unidades Básicas de Saúde e os gestores dos distritos sanitários. É importante 
registrar que se trata de um estudo quanti-qualitativo que tem como base o método 
dialético. Como resultados, é possível observar que a Atenção Primária na Região 
sanitária oeste tem apresentado avanços, tais como, a realização de atividades que 
visam à promoção da saúde, bem como, a educação permanente e continuada das 
equipes ESF e dos gestores. Entretanto, apresenta dificuldades e desafios, como por 
exemplo, a escassez de recursos humanos, materiais e estruturais que deve ser 
analisado levando em consideração às contrarreformas do Estado que possibilitam 
retrocessos e sucateamentos na Política de Saúde e na Atenção Básica. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Região Sanitária Oeste. Direito a Saúde. 

TITLE: PRIMARY HEALTH CARE IN NATAL-RN: The particularity of the western 

sanitary region. 

Abstract 

The present study presents results of the research entitled “Primary care and the right to 
health in Natal-RN” bringing the particularity of the western health region. Thus, 
considering that Primary Care is the main gateway to the Unified Health System (SUS) 
and one of the most important strategies of the Health Care Network, this study aims to 
evaluate the structuring of Primary Health Care in Brazil. municipality of Natal / RN in 
order to contribute to the improvement of the quality of health actions and services 
offered from the perspective of integrality. To this end, the methodological procedures 
adopted were documentary and bibliographic analysis, as well as semi-structured 
interviews with the directors of the Basic Health Units and the managers of the health 
districts. It is important to note that this is a quantitative and qualitative study based on 
the dialectical method. As a result, it is possible to observe that Primary Care in the 
western health Region has presented advances, such as the accomplishment of 
activities aimed at health promotion, as well as the permanent and continuous education 
of the FHS teams and managers. However, it presents difficulties and challenges, such 
as the scarcity of human, material and structural resources that must be analyzed taking 
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into account the State's counter-reforms that allow setbacks and scrapping in Health 
Policy and Primary Care. 
 
Keywords: Primary Care. West Sanitary Region. Right to health. 

Introdução 

A Política de Saúde, bem como, a Política de Atenção básica, na realidade brasileira, 
tem sido alvo de constantes ataques que ameaçam e dificultam a assistência à saúde 
da população. Por causa disso, este estudo e os resultados desse, se faz de extrema 
relevância para compreender, avaliar e refletir acerca da estruturação da Atenção 
Básica no Município de Natal, bem como, as dificuldades, os desafios, os limites e as 
possibilidades que a rede de atenção básica tem enfrentado para garantir à assistência 
à saúde da população. Dito isso, os dados que serão apresentados neste trabalho dizem 
respeito ao projeto de pesquisa intitulado de “A atenção primária e o direito a saúde em 
Natal- RN”, contudo, é importante ressaltar que será destacada, principalmente, a 
particularidade da Região Oeste, isto é, as análises que serão expostas possuem 
relação com os limites e possibilidades dessa, como também, com a identificação dos 
fatores que possibilitam a materialização da Política de Atenção Básica (PNAB). Sendo 
assim, objetiva-se com esta pesquisa identificar de que forma a Atenção Primária à 
Saúde tem se articulado com os demais níveis de atenção no intuito de contribuir para 
estabelecer o fluxo da rede de saúde em Natal/RN. Como também, evidenciar as formas 
que a Atenção Primária à Saúde tem dado conta das necessidades e demandas de 
saúde para dar visibilidade da intersetorialidade na saúde e investigar como a Atenção 
Primária à Saúde tem contribuído na reorganização SUS para desvendar os desafios à 
efetivação da saúde como direito. Ademais, caracterizar a equipe de saúde que atua na 
Atenção Primária à Saúde a fim de contribuir para o fortalecimento das boas práticas, 
cuidados em saúde e da interdisciplinaridade e darem visibilidade de como a Atenção 
Primária à Saúde se articula com os usuários, a família e a comunidade com vistas à 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Por fim, é de extrema relevância o 
aprendizado obtido com a inserção na Iniciação Cientifica seja no que envolve a 
apropriação teórica obtida, bem como, o conhecimento a respeito da Política de Atenção 
Básica, seus desafios e possibilidades. Ademais, a produção de artigos, a pesquisa 
documental e bibliográfica, a troca de conhecimento coletiva contribuiu e vem 
contribuindo para uma formação profissional de qualidade. 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada para esta pesquisa apoia-se na perspectiva critico-dialética 
tendo em vista que conforme Prates (2010) essa possibilita a analise da totalidade social 
possibilitando que os fenômenos e categorias sejam compreendidos com suas 
determinações históricas, econômicas, políticas e sociais que influenciam na realidade 
concreta. Assim, esta pesquisa tem uma abordagem quanti-qualitativa e se caracteriza 
como uma pesquisa documental, bibliográfica e empírica através da realização de 
entrevistas semiestruturadas com um roteiro norteador cujos sujeitos envolvidos são os 
diretores das unidades básicas de saúde e unidades com estratégia saúde da família, 
bem como, com os gestores dos distritos sanitários do Município de Natal. O universo 
desta pesquisa abrange 5 regiões sanitárias, ou seja, a região norte I e norte II, bem 
como, a região leste, oeste e sul. Ademais, este estudo contempla 56 unidades de saúde 
distribuídas nas regiões já referenciadas. Dessas, 10 são Unidades Básicas de Saúde, 
sem ESF e 41 Unidades Saúde da Família, com ESFs, 05 são Unidades Básicas 
Ampliadas. Além das 03 equipes dos NASFs distribuídos nas unidades denominadas 
África, Santarém e Nazaré, e das 03 equipes de consultórios na rua (ECnR). Assim 
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sendo, do total de 41 Unidades Saúde da Família, a amostra contempla as 03 USF com 
NASF, 03 com Consultório de Rua e 15 USF; das 10 UBS contempla 05 UBS, das 05 
UBA, contemplará 03. Totalizando 29 Unidades de Saúde pesquisadas. No que tange 
a particularidade da Região Oeste, o universo desta região contempla 7 unidades de 
Saúde, a USF de Nossa Senhora de Nazaré, Quintas, Bairro Nordeste, Cidade Nova, 
Felipe Camarão, Cidade da Esperança e Bom Pastor, todas são Unidades Estratégia 
Saúde da Família. Além da pesquisa documental, bibliográfica e análise de sites da 
Prefeitura de Natal e do Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, bem como análise 
documental nos relatórios do PMAQ-AB, foram realizadas reuniões de estudo e do 
grupo de pesquisa sobre assuntos pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa, 
também houve a produção de artigo cientifico para o Seminário do CCSA. Assim, 
através do estudo sobre a rede de Atenção Básica, em especial, a Região Oeste foi 
possível identificar de que forma a Atenção Primária à Saúde tem se articulado com os 
demais níveis de atenção no intuito de contribuir para estabelecer o fluxo da rede de 
saúde em Natal/RN. E que existem vazios e lacunas assistenciais e fragilidades no 
tocante a articulação com a rede. Além do mais, foi possível caracterizar e compreender 
a dinâmica da equipe de saúde que atua na Atenção Primária à Saúde e na Região 
Sanitária Oeste, como também, identificar as possibilidades e limitações dessas. Com 
isso, é de extrema importância a visibilidade que este estudo proporciona a Atenção 
Primária à Saúde tendo em vista que essa é relevante para a articulação com os 
usuários, a família e a comunidade haja vista à promoção, prevenção e recuperação da 
saúde. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Política Nacional de Atenção básica (PNAB) é a principal porta de entrada e base da 
comunicação da rede de assistência à saúde (BRASIL, 2017). Além disso, segundo 
Starfield (2002) é de fundamental importância para a garantia dos princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde que é fruto de luta e resistência da sociedade brasileira, em 
consonância a Bravo (2002). Ademais, a Atenção Básica é o conjunto de ações de 
saúde, tanto individuais, como coletivas que visam à promoção, a proteção e a 
reabilitação da saúde da população. Como também, tem a finalidade de promover 
atenção integral à saúde da população trazendo rebatimentos nos determinantes em 
saúde (BRASIL, 2017, p. 2). Tem como uma de suas diretrizes o estabelecimento de 
vínculos e a continuidade da assistência à saúde da população usuária. No entanto, o 
que se observa na prática é que a PNAB na realidade brasileira possui dificuldades de 
materializar e que desde 1990 com a adentrada do neoliberalismo no cenário político, 
econômico, social, e cultural do Brasil as reformas do Estado, implicam na perda de 
direitos sociais, pois tem trazido rebatimentos para os estabelecimentos de saúde, bem 
como, para os trabalhadores e usuários da Política de Atenção Básica. A redução dos 
repasses de recursos financeiros está ocasionando sucateamento das Unidades 
básicas de saúde (UBS) e Unidades Saúde da Família(USF) e isso diminui a oferta, 
desvaloriza os profissionais, flexibiliza as relações de trabalho, entre outros. O modelo 
médico-curativo gera lucro quando falamos da cobertura privada e/ou do uso da alta 
tecnologia nas diversidades de especialidades médicas. Além disso, é difícil reverter 
esse modelo assistencial, pois ainda há nas Unidades da amostra desta pesquisa, o 
predomínio de ações de caráter curativo em detrimento de ações de promoção e 
prevenção de saúde, embora, as Unidades, conforme o (PMAQ-AB), tem apresentados 
avanços no que tange a realização destas ações. As unidades que compõe a amostra 
do distrito Oeste correspondem as USF do Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Bairro 
Nordeste, Cidade Nova, Felipe Camarão, Quintas e Bom Pastor. De acordo com as 
analises das entrevistas realizadas, é possível apontar as dificuldades e desafios que 
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esta região de saúde enfrenta, seja no que concerne à escassez de recursos materiais, 
humanos e estruturais, seja no que envolve a articulação com rede. Assim, as Unidades 
de Saúde da Família que devido às contrarreformas do Estado na Política de Atenção 
Básica tem sido alvo de retrocessos e sucateamentos tanto no que envolve o 
congelamento e redução de gastos, como no que tem relação aos ataques nos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e na atenção primária. No que tange 
a estruturação da APS após fazer análises dos dados da Prefeitura de Natal, neste ano 
de 2019, é possível afirmar que há: 12 unidades Saúde da Família, sendo essas, a USF 
Bairro Nordeste, USF Bom Pastor, USF Cidade Nova, USF Felipe Camarão II,USF 
Felipe Camarão III, USF Guarapes, USF Nazaré, USF Nova Cidade, USF Monte Líbano, 
nas Quintas, a USF KM 6 no Bairro de Felipe Camarão e a USF Novo Horizonte. 
Fazendo analise comparativa com as USF que existiam no inicio da pesquisa e as 
existentes atualmente, verifica-se que houve certa ampliação das Unidades Saúde da 
Família. Essa ampliação decorre do fato de que haviam Unidades Básicas de saúde, 
como a Novo Horizonte e KM 6 em 2015, no inicio da pesquisa, que foram transformadas 
em Unidades Saúde da Família, visto que passaram a incorporar equipes de ESF. Essa 
é uma tendência nacional, transformar as unidades básicas em unidades saúde da 
família, tendo em vista os incentivos financeiros federais existentes para tal modalidade. 
Sendo importante ressaltar que a criação do modelo de Saúde da Família contribuiu 
para ampliação do acesso a saúde de uma população excluída até então, e sua 
efetividade é superior quando comparada ao modelo de atenção básica tradicional, sem 
Saúde da Família isso porque este modelo de atenção à saúde preconiza a promoção 
de saúde em detrimento do modelo centrado no saber médico hospitalar. A população 
adscrita tem uma equipe de referência para promover o cuidado em saúde, que procura 
desenvolver ações na comunidade e para além da unidade de saúde. Como resultado, 
verifica-se que um dos fatores que dificulta a materialização da PNAB na Região Oeste 
é o número reduzido de profissionais, bem como, a carga horaria de trabalho excessiva. 
Pode-se afirmar segundo as falas dos diretores que uma das dificuldades encontradas 
pela gestão era a falta de recursos humanos e profissionais, principalmente, o agente 
comunitário de saúde. Em todas as falas demonstram dificuldades em atender as 
demandas da população justificada pelo o número reduzido de equipes de saúde da 
Família. A ampliação do número de equipes também depende da ampliação de 
unidades nesse território. Esta situação tende a se agravar por causa de mais uma 
evidência da contrarreforma na saúde, através da nova Política de Atenção Básica, em 
2017, materializada na Portaria nº 2.436/2017, publicada pelo Ministério da Saúde. 
Tendo em vista o impacto nas condições e precarização do trabalho, na desvalorização 
profissional e no financiamento. Desta forma, a nova PNAB (2017) sofreu grandes 
críticas da ABRASCO, do CEBES, visto que ameaçam os princípios de universalidade, 
integralidade, equidade e participação social e vai ao encontro do congelamento dos 
gastos. Nesse sentido, algumas prerrogativas da PNAB (2017) dificultará a realidade 
das Unidades de saúde, como, por exemplo, antes com a antiga PNAB uma unidade 
com ESF devia atender até 12.000 pessoas, contudo, não há mais este padrão com a 
nova PNAB. Além disso, a quantidade de agente de saúde da Família e agente de 
endemias é opcional, ou seja, uma equipe pode funcionar com 5 agentes de saúde, mas 
também, pode funcionar com 1 e isso traz consequências para a atuação dos 
profissionais e para efetivação do direito a saúde da população. Tendo em vista essa 
realidade, é possível apontar as dificuldades e limitações encontradas na Atenção 
Básica no que concerne a garantia do direito a saúde da população. As entrevistas 
realizadas no Distrito Oeste e nas Unidades de Saúde da Família que fazem parte deste 
estudo mostram que a falta de profissionais, dificultam a criação de vínculos entre os 
profissionais e os usuários, a falta de recursos humanos ocasiona problemas no que 
envolve o funcionamento e atendimento integral a saúde dos usuários deixando lacunas 
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e vazios assistenciais. Também, a falta de estrutura das Unidades, as limitações no 
tocante à articulação com a rede, a referência e a contrarreferência, o predomínio de 
ações curativas em detrimento das ações preventivas são dificuldades que limitam o 
direito a saúde da população, assim como, vão de encontro às diretrizes da Política de 
Atenção Básica postulada em 2006, com a denominada Estratégia Saúde da Família 
(ESF) que tinha como horizonte romper com o caráter curativo e assistencialista 
centrado no saber médico. No entanto, o que se observa nas entrevistas 
semiestruturadas realizadas com os diretores das Unidades da região sanitária oeste é 
que ainda há predomínios de ações de caráter curativo, pode-se afirmar que isso ocorre 
devido aos enormes vazios assistenciais, como faltam unidades, equipes, fica 
comprometido às ações de promoção e prevenção, as pessoas procuram os serviços 
quando estão comprovadamente doentes. Contudo, percebe-se que em algumas 
Unidades há iniciativas de ações de promoção e prevenção de saúde e isso se coloca 
como uma possibilidade para os serviços tendo em vista que a concepção de saúde 
ampliada implica na consideração das diversas determinações políticas, sociais e 
econômicas que rebatem no processo saúde doença da população e que devem ser 
ressaltadas na atuação das Unidades básicas de saúde. Além do mais, nas entrevistas 
realizadas com os diretores das Unidades de saúde do Bairro Nordeste, Cidade Nova, 
Bairro de Nazaré, Bom Pastor e Felipe Camarão, foi possível verificar a importância da 
educação permanente e continuada dos profissionais. Nesse sentido, é possível apontar 
isso como uma potencialidade das Unidades de Saúde da Família tendo em vista o 
reconhecimento que o aperfeiçoamento e qualificação profissional são um instrumento 
para uma atuação qualificada na área da saúde como preconiza a Política de Atenção 
básica. Ademais, as Unidades que são amostras da pesquisa foram avaliadas pelo 
Programa Nacional de Melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica (PMAQ – 
AB). Este programa objetiva avaliar e incentivar os gestores das unidades a melhorar a 
qualidade do serviço prestado a população do território. Neste sentido, o PMAQ 
possibilita um conjunto de estratégias de qualificação profissional, avaliação e 
acompanhamento do trabalho das equipes da Atenção Básica, sendo repassado 
recurso para as unidades que atingiram a melhoria no padrão de qualidade do serviço. 
No que tange a análise e avaliação das equipes das Unidades foram dadas algumas 
recomendações para que haja a melhoria do funcionamento e organização do Serviço 
e da atenção básica. Assim, para USF do Bairro Nordeste foi recomendado que as 
equipes investissem em ações de educação em saúde, na promoção de atividades 
comunitárias, visitas domiciliares, atividades de avaliação do processo de trabalho. 
Também proporcionasse maior resolutividade no que tange a articulação com a rede, 
marcação de consultas especializadas. Além da utilização de sistemas de informações 
tendo em vista que a realização destas atividades possibilita a ampliação do acesso dos 
usuários ao Serviço. No tocante a USF do Bom Pastor, o PMAQ recomenda melhorias 
no que tange o acolhimento, funcionamento, questões de horários, agendamento de 
consultas, avaliação do processo de trabalho no caso de uma equipe. Além disso, o 
PMAQ recomenda que a gestão municipal invista em capacitações das equipes no 
tocante ao acolhimento, avaliação de risco e vulnerabilidade, melhorias na articulação 
com a rede. Todas as recomendações dadas ao PMAQ são respostas à realidade de 
cada Unidade e equipe que também foram encontradas no desenvolvimento desta 
pesquisa. Sobre as equipes da USF de Cidade Nova, Felipe Camarão II, Nazaré e Nova 
Cidade, recomendam-se o monitoramento e avaliação das atividades realizadas, 
organização e reflexão do processo de trabalho, do acolhimento, da marcação de 
consultas. Ainda que pensem na criação de estratégias de educação permanente e 
apoio matricial para proporcionar melhor resolutividade das demandas dos usuários, 
além das recomendações supracitadas. Cabe lembrar que as orientações do PMAQ-AB 
em relação ao acolhimento, organização dos processos de trabalho dependem de 
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condições objetivas de trabalho, melhorias em aspectos estruturais para que as equipes 
possam desempenhar suas funções com mais qualidade, pois diante de tamanha 
precarização, as equipes também precisam ser acolhidas. Com isso, é possível ressaltar 
que apesar de apresentar algumas particularidades bem significativas às equipes e 
Unidades, apresentam limitações que não estão desvinculadas do contexto social, 
politico e econômico de contrarreformas estatais nos direitos sociais que ocasionam 
rebatimentos no funcionamento dos Serviços públicos; na atuação profissional e no 
acesso dos usuários, sendo de imprescindível necessidade a formulação de estratégias 
que tenham como horizonte a ampliação do acesso dos usuários a uma atenção básica 
que promova saúde. Além disso, é importante ressaltar que as realidades encontradas 
em tais serviços devem ser entendidas e analisadas no contexto de avanços do 
conservadorismo e neoliberalismo que supervalorizam o mercado em detrimento da 
desvalorização dos direitos sociais e dos Serviços públicos conforme Behring e 
Boschetti (2011). É de extrema importância destacar as atribuições que a Atenção 
Básica possui no que concerne a estruturação do Sistema de Saúde brasileiro tendo em 
vista que através de ações de promoção e prevenção da saúde há possibilidade de 
melhor qualidade de vida da população da região sanitária oeste. Contudo, são 
inúmeros desafios, seja no que concerne o financiamento seja no que possui relação a 
recursos humanos e materiais que impedem que as unidades funcionem e da forma 
esperada, porém, apesar dos desafios percebe-se que a maioria das equipes e 
Unidades com estratégias saúde da família tem conquistados avanços e buscando 
trabalhar na direção da prevenção e promoção da saúde. 
 
Conclusão 

 
A partir do que foi estudado, bem como, através dos dados levantados, verifica-se que 
existe fragilidades na materialização da Política de Atenção Básica no Distrito Oeste e 
no Município de Natal-RN. Assim, é possível concluir que os Serviços de Saúde 
enfrentam diversos limites e desafios no que tange a assistência integral a saúde da 
população, no entanto, apesar disso, também se pode concluir também apresentam 
possibilidades e avanços. É possível verificar as mudanças que ocorreram na atenção 
primária no Município de Natal, seja no que concerne às mudanças nas composições 
da equipe, no crescimento de unidades estratégia saúde da família em detrimento das 
unidades de modelo simples, seja nos desafios enfrentados nas Unidades e na atuação 
da equipe que é reflexo do contexto neoliberal de desmonte dos direitos sociais. Em 
decorrência disso, a PNAB também tem sido alvo das investidas do neoliberalismo nos 
direitos sociais que visa à restrição e redução do direito universal a saúde, por isso, em 
detrimento do contexto social, político e econômico que se vive, faz-se necessária 
reflexão e continua formação dos profissionais de saúde e dos usuários dos serviços 
públicos de saúde. Assim, o distrito oeste de saúde, apesar das limitações e 
dificuldades, também tem possibilidades, principalmente quando a atuação das equipes 
estratégia da família se alinha a defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde, da reforma sanitária e do conceito ampliado de saúde que ressalta a concepção 
de saúde como direito social formalizado na Constituição Cidadã de 1988. A 
participação nesta pesquisa me proporcionou aprendizados incontestáveis para a minha 
formação, seja no que envolve a análise bibliográfica e documental, seja no que 
concerne o conhecimento da rede de atenção básica e a relevância desta para a 
garantia do direito universal a saúde da população. É importante ressaltar que a minha 
participação se deu de forma voluntária e após assumir o estagio remunerado houveram 
limitações no que tange a inserção efetiva nas atividades e compromissos da Pesquisa. 
Assim, conclui-se que a Atenção Primária à Saúde tem se articulado com os demais 
níveis de atenção de forma fragilizada o que dificulta o fluxo na rede de saúde de Natal- 
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RN. Além disso, evidencia-se a importância e necessidade da educação permanente 
dos profissionais da atenção primária de saúde, bem como, a importância de travar lutas 
para que a Atenção Primária se efetive consoante a Política de Atenção Básica. 
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TÍTULO: Trabalho decente e gênero no Brasil: enfoque nas relações laborais no setor 

de saúde 

Resumo 

Este trabalho parte da noção de ‘Trabalho Decente’ da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) para realçar os desafios relacionados ao tema ‘Trabalho e Gênero’ no 
Brasil, com enfoque nas relações laborais do setor de saúde. A metodologia inclui uma 
revisão teórica sobre o trabalho decente e a mulher no Brasil, além da sistematização 
de dados quantitativos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Pesquisa Nacional de por Amostra de Domicilio (PNAD) e Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS). Dentre os principais resultados estão as diversas 
discrepâncias entre homens e mulheres no mundo do trabalho, entre elas: remuneração, 
taxa de ocupação e natureza do cargo ocupado por cada gênero. No setor de saúde 
fica constatado a participação abundante feminina em cargos que são caracterizados 
como “a arte de cuidar”, onde a remuneração e o status social são menores. Além disso 
homens e mulheres que ocupam a mesma função detêm uma remuneração média 
diferente e em desfavor para as mulheres, ou seja, as mulheres recebem menos que os 
homens exercendo o mesmo trabalho. Acredita-se, por fim, que as transformações 
recentes na legislação do trabalho no Brasil tenderão a aprofundar os desafios à 
efetivação do trabalho decente em prol das mulheres. 
 
Palavras-chave: Trabalho decente. Gênero. Setor de Saúde 

TITLE: Decent work and gender in Brazil: focus on labor relations in the health sector 

Abstract 

 

This paper builds on the International Labor Organization's (ILO) 'Decent Work' notion to 
highlight the challenges related to 'Work and Gender' in Brazil, with a focus on health 
sector labor relations. The methodology includes a theoretical review of decent work and 
women in Brazil, as well as the systematization of quantitative data such as the Brazilian 
I Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de por 
Amostra de Domicilio (PNAD) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Among 
the main results are the various discrepancies between men and women in the world of 
work, among them: remuneration, occupation rate and nature of the position held by 
each gender. In the health sector, there is abundant female participation in positions that 
are characterized as “the art of caring”, where remuneration and social status are lower. 
In addition, men and women in the same position have a different and disadvantaged 
average wage for women, ie women receive less than men doing the same job. Finally, 
it is believed that recent changes in labor legislation in Brazil will tend to deepen the 
challenges to the realization of decent work for women. 
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Introdução 

1. Introdução 

As questões relacionadas ao tema ‘Trabalho e Gênero’ têm despertado significativo 
interesse expresso da vasta literatura que trata do tema, fóruns e políticas públicas. O 
principal objetivo deste trabalho a partir da correlação entre trabalho e gênero com 
enfoque no setor de saúde, realçar a importância da participação mulheres no mercado 
de trabalho; os desafios enfrentados pelas mesmas; a diferenciação entre os gêneros a 
partir de dados sobre salários, qualidade do emprego e as formas de contratação, 

apontando para a evolução e as resistências dessas variáveis ao longo do tempo. 

Este artigo possui quatro seções além desta introdução. A seção 2 traz breve notas 
sobre o trabalho decente e a relação do mesmo com o gênero feminino no Brasil e no 
mundo. A terceira seção constituísse no apontamento das desigualdades de gênero no 
país, situando a participação feminina no trabalho brasileiro. A quarta seção aborda o 
trabalho da mulher no sistema de saúde, trazendo também estatísticas e análises 
pertinentes a este espaço. A quinta e última seção são as conclusões destes temas 
abordados. 

 
Metodologia 

 
A metodologia inclui uma revisão teórica sobre o trabalho decente e a mulher no Brasil, 
a exemplo de: além da sistematização de dados quantitativos e partir de estatísticas 
oficiais relacionadas ao tema, a exemplo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Pesquisa Nacional de por Amostra de Domicilio (PNAD) e Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS). 
 
Resultados e Discussões 

 

1. A ‘Agenda do Trabalho Decente’ da OIT: breves notas 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) ou ILO, do inglês International Labour 
Organization foi criada como um dos termos do Tratado de Versalhes, em 1919, e traz 
como princípio o postulado de que a paz mundial e duradoura só é duradoura se for 
baseada na justiça social. A organização é encarregada pelas normas que dirigem o 
trabalho em nível internacional e detém força jurídica sobre os países membros, a partir 
do momento em que as convenções são ratificadas, garantindo também a sua 
aplicação. A OIT também se destaca mundialmente por possuir grande participação e 
influência na definição de legislações trabalhistas, políticas sociais e econômicas em 
vários países. 

O conceito de Trabalho Decente foi constituído pela (OIT) em 1999, em meio à crise dos 
empregos que caracteriza o limiar do século XXI: 
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Frente aos desafios da globalização e dos déficits das políticas em matéria de 
crescimento e emprego, a OIT instituiu o Trabalho Decente como o objetivo central de 
todas as suas políticas e programas. A noção de Trabalho Decente abrange a promoção 
de oportunidades para mulheres e homens do mundo para conseguir um trabalho 
produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade 
e segurança e capaz de garantir uma vida digna. O Trabalho Decente é o eixo central 
para onde convergem os quatro objetivos estratégicos da OIT: a) respeito às normas 
internacionais do trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do 
trabalho; b) promoção do emprego de qualidade; c) extensão da proteção social; d) 
fortalecimento do diálogo social. (ONUBR, 2017, p.1) 

1.2 O ‘Trabalho Decente’ e a mulher: mundo e Brasil 

A condição da mulher no mundo do trabalho ganha especial relevo nas discussões no 

âmbito da OIT, sendo desafiante a efetivação do trabalho decente envolvendo gênero. 

Segundo a PNAD 2015, a população Brasileira é constituída em sua maioria pelo gênero 
feminino, pois as mulheres representam 51,48% do total populacional residente no país. 
Além de ser a maior parte da nação, a expectativa de vida ao nascer da mulher também 
se destaca, os dados da Tábua de Mortalidade do IBGE (2016) mostram que tal 
expectativa aumentou de 70,9 anos na década de 90, para 79,4 anos em 2016, 
enquanto a mesma referência do gênero masculino é de 75,8 anos em 2016, 
ocasionando assim uma predominância ainda maior do gênero na população. 

A pesquisa ainda aponta uma mudança estrutural no quesito familiar e educacional da 
população feminina Brasileira. A taxa de mulheres analfabetas no país diminui 2,5 
pontos percentuais entre os anos de 2002 e 2015, ao mesmo tempo em que sua atuação 
nas universidades é significativa. O Censo da Educação Superior (2016) aponta que 
60% dos formados na graduação são mulheres. Outros fatores importantes também 
fazem parte dessa mudança estrutural, são eles: a diminuição na taxa bruta de 
natalidade por mil habitantes que caiu de 20,86 no ano 2000 para 14,16 em 2015, de 
acordo com o IBGE (2016); a autonomia em relação a chefia de suas casas, pois o 
Instituto mostra que em 2010 37,3% das residências particulares tinham a mulher como 
principal responsável; entre outros. 

A discussão do trabalho decente não poderia se ausentar dessa questão, pois como 
condição de crescimento econômico está também a erradicação da desigualdade de 
gênero e melhoria do bem-estar social das mulheres. Segundo a consultora da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Solange Sanches do Prado (2014), “o 
desenvolvimento econômico dos países é essencial, mas não suficiente para promover 
a condição de igualdade”. Também acrescenta que “os países precisam evoluir para um 
desenvolvimento inclusivo e sustentável em que o gênero se manifeste desde o início”. 
(ONUBR, 2014, p. 1) 

A OIT possui Convenções relacionadas especificamente às mulheres. Como exemplo 
tem-se: 

• A Convenção Nº 003 que discute o Emprego das Mulheres antes e depois do parto 
(Proteção à Maternidade), que garante 6 meses de licença do trabalho após o parto, 
seguro de recebimento de indenização suficiente para a manutenção dela e do filho 
enquanto está de licença. 
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• A Convenção Nº 100 - Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres 
Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor, que se refere à igualdade de “salários” sem 
diferenciação por motivos de gênero. 

Além disso, outro importante trabalho realizado pela instituição foi o lançamento do 
documento: “Trabajo decente e igualdad de género Políticas para mejorar el acceso y 
la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe” (2013), produzido 
pela OIT, CEPAL, FAO, PNUD e ONU Mulheres para as regiões do Caribe e América 
Latina, atentando para a discussão macroeconômica e microeconômica da participação 
feminina nas relações econômicas em cada país. Conforme a OIT (2013) O documento 
traz três principais desafios das regiões para o desenvolvimento do tema: inserir o tópico 
na agenda pública do país, chamando atenção da importância na mulher no movimento 
produtivo; Promover mudanças no quadro legal continuando o trabalho de 
conhecimento dos obstáculos nas regulamentações em relação à desigualdade de 
gênero; e gerar as políticas públicas necessárias para promover a equidade de 
oportunidades e, consequentemente, a diminuição da desigualdade entre os gêneros. 

2. Desigualdade de gênero no Brasil 

Em conjunto com Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), no governo da 
Presidenta Dilma Roussef, a OIT traçou o perfil do trabalho brasileiro com ênfase no 
gênero. A pesquisa “Igualdade de gênero e raça no trabalho: avanços e desafios” 
mostrou que a População Economicamente Ativa (PEA) feminina obteve um 
crescimento mais acelerado do que o do gênero oposto, mesmo partindo do princípio 
que as atividades domésticas não estão inseridas como ocupação e não são 
contabilizadas na pesquisa. O relatório produzido pela OIT em 2012 chama a atenção 
para este crescimento: 

No tocante ao trabalho feminino, é importante lembrar que as mulheres ainda são as 
maiores responsáveis pela realização das tarefas domésticas e familiares. Além dessas 
atividades ainda não serem socialmente reconhecidas como economicamente 
produtivas, o peso de tais responsabilidades muitas vezes as obrigam a se submeterem 
a contratos de trabalho em tempo parcial e, portanto, a jornadas de trabalho remunerado 
de menor duração. (OIT, 2012, p. 112) 

Dois fatores são de alta relevância em todo o cenário do mercado de trabalho feminino 
brasileiro: as relações referentes à oportunidade de emprego e a discrepância na renda 

entre os sexos. 

Segundo a PNAD continua (2015), as mulheres representavam apenas 42,65% no total 
de pessoas ocupadas do país, portanto 14,7 pontos percentuais menor do que a 
ocupação masculina. Ao atentar para o crescimento da participação feminina na taxa de 
ocupação, constata-se um crescimento de 1,92 pontos percentuais entre os anos de 
2002 e 2015. Entretanto, embora os números sejam positivos no que concerne a taxa 
de ocupação, a discrepância entre os gêneros ainda é marcante, demostrando que 
mesmo com o crescimento da representação feminina na PEA a desigualdade subsiste. 

No que diz respeito à taxa de desemprego entre os jovens com diferenciação entre os 
gêneros, os índices observados entre 2004 e 2009 não são tão expressivos em sua 
diminuição ou elevação. Em 2004 a taxa de desemprego feminina em relação à 
masculina era de 23,3% e 14,2%, respectivamente. Já em 2009 a taxa de desemprego 
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feminina continua bastante elevada quando comparada à masculina, 23,1% contra 
13,9% respectivamente, não se alterando ao longo do período analisado, demonstrando 
assim que políticas mais consistentes devem ser implementadas em prol das mulheres 
jovens, sob pena da taxa de desemprego dentre as mulheres jovens se manter bem 

mais elevada que a dos homens jovens. 

A desigualdade de remuneração média entre homens e mulheres também é expressiva 
no Brasil. Analisando os dados da RAIS (2016), a remuneração média feminina, entre 
os anos de 2004 e 2016, cresceu em torno de 34%, enquanto a masculina 29%. Porém, 
a remuneração média real feminina destoa em relação ao sexo oposto, equivalendo a 
apenas 84,3% do rendimento médio masculino no ano de 2016. Como pode ser visto 
no gráfico 1 em anexo. 

Giorgion (2013) afirma que essa desigualdade perdura também nos índices da do 
rendimento médio dos homens e mulheres por anos de estudo, atentando para o motivo 
de tal contraste. 

Dados do IBGE sustentam que a proporção de rendimento médio das mulheres em 
relação ao rendimento dos homens, por grupos de anos de estudo, mostra que, em 
2009, as mulheres com 12 anos ou mais de estudo recebiam, em média, 58% do 
rendimento dos homens com esse mesmo nível de escolaridade. Nas outras faixas de 
escolaridade a razão é um pouco mais alta (61%). Uma possível explicação para isso é 
que, para o grupo com escolaridade mais elevada, a formação profissional das mulheres 
ainda se insere nos tradicionais nichos femininos, como as atividades relacionadas ao 
serviço social, à saúde e à educação, que ainda são pouco valorizados no mercado de 
trabalho. Além disso, percebe-se que, de 1999 a 2009, as disparidades pouco se 
reduziram. (GIORGION, 2013, p. 99-100). 

Ainda segundo a autora participação feminina nos cargos hierarquicamente mais altos 
é também de menor frequência. Seja na esfera pública ou privada, a participação 
feminina nos altos escalões é pouco perceptível. Segundo a Secretária Nacional de 
Políticas para as Mulheres (SPM) esse fenômeno é bastante claro quando são 
observados os cargos políticos do país, pois no Parlamento Nacional, em 2017, do total 
de 81 senadores, apenas 14 são mulheres, o que equivale a 14,18%. Já na Câmara de 
Deputados, as mulheres representam 10,7%, 55 mulheres de um total de 513 
parlamentares. 

Giorgion (2013, p. 101), também se baseando nos dados da SPM, atesta que a 
representação feminina é mais situada em pequenas empresas, sendo os seus postos 
de trabalho voltados para aquelas funções corriqueiramente ocupadas por mulheres, 
como: administração, recursos humanos e relações públicas. Assim “com este perfil, 
tem-se, mais uma vez, a evidenciada a condição subordinada de ingresso e 
permanência no mercado de trabalho por parte das mulheres”. 

4. O trabalho da mulher no sistema de saúde: estatísticas e análises 

4.1 Trabalho e gênero 

A discussão sobre trabalho e gênero vista sob a perspectiva de setores essenciais para 
o desenvolvimento econômico e social do país, como o da saúde, permite observar 
especificidades e características gerais relacionadas ao tema. Isto ocorre porque a 
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relação trabalho e gênero está imersa na organização societal e como os homens e 
mulheres são incluídos na sociedade. 

As relações sociais que se expressam na divisão sexual do trabalho, a divisão sexual 
do poder na sociedade, assim como a própria construção social do feminino e do 
masculino são diversas modalidades de manifestação da organização social e do papel 
dos homens e das mulheres nessa organização, seja na dimensão predominantemente 
econômica, seja nas dimensões sociais, culturais ou políticas propriamente ditas. 
(BARATA, 2009, p.77). 

No tocante às mudanças recentes no mundo do trabalho tendentes à flexibilização, 
observa-se que os profissionais da saúde também são fortemente impactados pelas 
transformações em curso, a exemplo da desregulamentação, intensificação de jornada 
e terceirizações. Se aprofundada a análise das relações sociais de gênero no setor 
especifico, esse cenário constitui-se ainda mais precário. A relação hierárquica e/ou de 
posição laboral entre os sexos, assim como no panorama geral da sociedade, é desigual 
e excludente. Além das mudanças estruturais do mercado de trabalho citadas, o gênero 
feminino enfrenta uma divisão do trabalho, consolidada pela sociedade participante do 
setor, onde as posições ocupadas pelas mulheres são inclinadas ao cuidar, sendo nítida 
a participação massiva do gênero em ocupações como: enfermagem, nutrição, 
cuidadores de idosos, dentre outros. 

4.2 Estatísticas e análises 

A partir dos dados da Relação Anual de Informações Anuais (RAIS) 2017 é possível 
dimensionar a quantidade de empregos do setor de saúde e assim analisar a 
participação de cada gênero nas ocupações. Lembrando que a pesquisa captura o 
número de empregos a partir dos vínculos empregatícios efetivados, e este entende-se 

como: 

[...] as relações de emprego, estabelecidas sempre que ocorre trabalho remunerado. 
São consideradas como vínculos as relações de trabalho dos celetistas, dos 
estatutários, dos trabalhadores regidos por contratos temporários, por prazo 
determinado, e dos empregados avulsos, quando contratados por sindicatos. O número 
de empregos em determinado período de referência corresponde ao total de vínculos 
empregatícios efetivados. O número de empregos difere do número de pessoas 
empregadas, uma vez que o indivíduo pode estar acumulando, na data de referência, 

mais de um emprego. (IBGE, 2019, s/d). 

A Tabela 2  em anexo apresenta o número de empregos nas regiões do Brasil, Norte, 
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, subdivididos em oito ocupações dos diferentes 
níveis de qualificação, médio, técnico e ensino superior, são elas: cirurgiões dentistas, 
enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, médicos em especialidades cirúrgicas, 
médicos em medicina diagnósticas e terapêutica, nutricionistas, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, e ainda caracterizado o gênero do trabalhador. Os dados coletados são 
baseados na RAIS 2017. 

É possível identificar algumas tendências das ocupações nas cinco regiões do país. 
Além da concentração de empregos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a 
participação do gênero feminino é mais centralizada em ocupações como enfermagem, 
nutrição e fonoaudiologia. Já nas ocupações como médicos em especialidades 
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cirúrgicas a participação masculina é superior em detrimento a feminina, em todas as 
regiões. A proeminência do gênero esta família de ocupações não é explicada somente 
pela natureza do trabalho, mas também pelo fator remuneração. A família de ocupações 
apresenta maior remuneração média entre as demais. Essa conjuntura expões uma 
condição relevante para o aumento da desigualdade social e econômica entre homens 
e mulheres. Assim, ainda que o gênero feminino seja preponderante no setor de saúde, 
sua participação centralizada em ocupações hierarquicamente inferiores e como menor 
remuneração, como: nutrição, enfermagem e fonoaudiologia, fomenta a disparidade 
entre os gêneros. Essa afirmação, com base em dados da RAIS, confirma a relação 
hierárquica do trabalho entre os sexos no setor de saúde. Pastore et al. (2008) afirmam 
que essa estrutura é comum no setor, nomeando esta relação como tratar e cuidar, 
sendo o gênero masculino apropriador da arte do tratar e o feminino da arte do cuidar. 
Segundo os autores, no âmbito da saúde essa organização de trabalho é naturalizada, 
acarretando com isso certa subjugação da mulher profissional. Um agravante é que 
ocupações que detêm maior participação feminina muitas vezes constituem-se em alvo 
fácil para flexibilização e precarização do exercício laboral, concluem os autores. 

Assim como no cenário geral brasileiro, apresentado acima, a desigualdade de 
remuneração média entre homens e mulheres é um fator presente nas relações de 
trabalho também no setor de saúde. Os Dados da RAIS 2017 demonstram uma 
discrepância da remuneração média (por salário mínimo) de homens e mulheres que 

ocupam a mesma função no referido setor, como pode ser visto na tabela 2 em anexo.  

As diferenças salariais apresentadas variam de acordo com as ocupações e regiões 
observadas. A presença desigual das médias salariais entre os gêneros é notória na 
maioria das ocupações e regiões, no entanto existem também raras exceções em que 

as médias se igualam ou a remuneração feminina sobrepõe-se a masculina. 

A ocupação que detém a maior remuneração no ano de 2017, segundo dados da RAIS, 
é a de médico em especialidades cirúrgicas, e que mantém também a maior diferença 
de participação entre os gêneros. Ou seja, além das mulheres serem minoria na 
ocupação maior remunerada, o gênero ainda retém uma média salarial menor que os 
homens, exercendo a mesma função. 

A figura a seguir apresenta a diferença salarial média (em salários mínimos) de homens 
e mulheres que ocupam a mesma função (médico em especialidades cirúrgicas), nos 

estados brasileiros em 2017 segundo dados da RAIS. 

Os estados do Amapá e Rio Grande do Norte são os únicos que apresentam uma 
diferenciação média salarial do gênero masculino negativa em detrimento ao feminino 
na mesma ocupação. Em quinze unidades da federação essa diferença se inverte e está 
em torno de -0,3 e 1,9 salários mínimos, homens passam a ganhar mais que mulheres, 
inclusive em grandes estados desenvolvidos como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, entre outros. São sete os estados mais o Distrito Federal que detém uma 
diferença média de 1,9 a 4,1 salários mínimos (sm). Os estados do Maranhão e de 

Roraima possuem a escala máxima de 4,1 a 6,4 sm. 

 
Conclusão 
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5. Conclusões 

O objetivo principal objetivo deste estudo foi realçar a importância da participação 
mulheres no mercado de trabalho geral e no setor de saúde, realçando os desafios 
enfrentados pelas mesmas. 

Sobre o mercado geral de trabalho e o que concerne a participação feminina, é possível 
observar uma discrepância de participação ocupacional e de remuneração do gênero 
em detrimento ao masculino, confirmando que há muito o que evoluir em termos de 
equidade de gênero nos termos de trabalho decente. 

Quanto à participação do gênero feminino no setor de saúde, é notória, a partir dos 
dados da RAIS 2017, que a concentração do gênero em postos de trabalho com menor 
remuneração e com característica fundamentalmente relacionada à sua ‘natureza’ ou 
ao ato de cuidar e não de tratar, ocasiona uma diferenciação social entre os gêneros 
dentro do setor, sendo as mulheres subjugadas profissionalmente no âmbito de 
trabalho. 

Conquanto, um elemento preocupante é que mais recentemente, após 2016, no vácuo 
das transformações políticas que se impuseram e em razão das transformações na 
legislação trabalhista, o tema trabalho e gênero parece ganhar um novo capítulo, ao que 
tudo indica ainda mais desafiante, particularmente tendo em vista a noção de trabalho 
decente preconizada pela OIT. Todavia, novos estudos devem aclarar os novos 
desafios. 
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TÍTULO: O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte: 

da ótica local a federativa 

Resumo 

 

As profundas transformações econômicas e políticas nas últimas décadas levaram a 
desconstrução das políticas regionais, além de um crescente processo de fragmentação 
do pacto federativo brasileiro e guerra fiscal. Esse ambiente gestou no Rio Grande do 
Norte o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (PROADI), cujo é o objeto do 
presente trabalho. Concluímos que o programa apresentava graves problemas no 
panorama de sua governança ao longo do tempo. Sendo assim, se justificou a 
necessidade de reformular o programa e a criação de um novo instrumento de política 
de fomento local. No entanto, a possibilidade de reformulação é restrita pelo ambiente 
institucional federativo, em que persiste a fragmentação da nação e a ausência de uma 
política regional guiada pelo Estado-Nacional. 

 
 
Palavras-chave: Rio Grande do Norte. PROADI. Fragmentação da Nação. 

TITLE: Rio Grande do Norte Industrial Development Support Program: from the local to 

the federative 

Abstract 

 

The profound economic and political transformations in recent decades have led to the 
deconstruction of regional policies, as well as a growing process of fragmentation of the 
Brazilian federative pact and fiscal war. This environment created in Rio Grande do Norte 
the Industrial Development Support Program (PROADI), which is the object of the 
present work. We concluded that the program presented serious problems in the 
governance landscape over time. Thus, the need to reformulate the program and create 
a new local development policy instrument was justified. However, the possibility of 
reformulation is restricted by the federative institutional environment, where the nation 

fragmentation persists and the absence of a regional policy guided by the National State. 

 
 
Keywords: Rio Grande do Norte. PROADI. Nation Fragmentation. 
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O estímulo ao aumento da complexidade da economia, como a forma orgânica do 
desenvolvimento capitalista continuado, caracterizaria um dos pilares materiais do 
processo criativo do desenvolvimento. A finalidade de uma política de incentivo 
produtivo é prover uma melhor condição de vida à Nação, o que pressupõe que seus 
instrumentos atuem de forma a combinar as especificidades das necessidades dos 
territórios subnacionais. Em outras palavras, a política que se propõe ao 
desenvolvimento deve envolver um processo político democrático que perpasse todas 
as esferas de governança, possibilitando que sua implantação busque corrigir as 
desigualdades estruturais através do território (PIKE; RODRÍGUEZ-POSE; TOMANEY, 
2007). A implantação dessas políticas de desenvolvimento produtivo, no âmbito das 
unidades da federação, seria uma das políticas-meio de uma política-fim de 
desenvolvimento regional. Conceituaremos essas intervenções produtivas como um 
conjunto de incentivos e arranjos institucionais formais associados a ação do Estado 
que podem afetar, deliberadamente, a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta e o 
desempenho das firmas, setores industriais e o sistema produtivo in totum (FERRAZ; 
PAULA; KUPFER, 2013). Ao nos referir ao desenvolvimento do sistema nacional de 
economia política, é impreterível que estejam incluídas nas considerações os 
subsistemas regionais. De forma que a trajetória de desenvolvimento perseguida pelo 
Estado-Nacional, seguindo a lógica de um pacto federativo consolidado, está 
condicionada aos processos regionais. Argumento consubstanciado pela base 
burocrática da ordem econômica e financeira do Brasil, definida através do artigo 170 
da Constituição Federal, que define como atributo da União a redução das 
desigualdades regionais e sociais e torna pétreo, através do artigo 60, o formato 
federativo do Estado-Nação brasileiro. O estudo dessas políticas de fomento dos 
estados subnacionais no contexto da federação, considerando o cenário em que se 
fortaleceram e as profundas questões estruturais do subdesenvolvimento que a 
perpassam, é um dos paradigmas base da análise das questões regionais e políticas do 
Brasil. O intuito do presente capítulo é analisar essa dinâmica das políticas de fomento 
produtivo no Rio Grande do Norte e seus rebatimentos internos como um estado 
federado na periferia do Nordeste brasileiro A discussão do Programa de Apoio 
Industrial (PROADI), e o seu recém-criado sucessor o Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial (PROEDI), surge como um imperativo. O PROADI passou a 
ser a principal ferramenta de intervenção produtiva e econômica local, em um contexto 
de crescente desarticulação e competição das políticas dos entes federados, através de 
guerra fiscal. Esse panorama constituiu um complexo e multideterminado sistema que 
compõe não somente atores do setor produtivo, mas internalizou um aparato 
institucional que redefiniu os termos da interação entre a indústria, a ação do Estado 
local e as ações dos demais estados federados. A síntese desse processo põe em 
destaque a questão do reconhecimento da divisão de responsabilidades institucionais 
das instâncias mais altas de governança as mais baixas. O papel devido aos estados 
federados em seu desenvolvimento tem contrastado, mesmo antes da Constituição 
Cidadã de 1988, com o que se verifica nas relações materiais e políticas práticas. A 
ausência de uma política regional efetiva coordenada pelo Estado nacional tem definido 
um protagonismo espúrio dessas antipolíticas localistas, unilaterais e de caráter contra 
cooperativo e politicamente clientelista. 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho foi construído, predominantemente, a partir de uma abordagem 
histórico dedutiva, com base de uma revisão da literatura historiográfica econômica e 
teórica do desenvolvimento regional. Uma matriz de conceitos relacionados as 
desigualdades regionais, seus condicionantes e sua persistência, as relações 
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institucionais políticas e econômicas e o conceito de Estado Nação foram resgatados 
de acordo com a necessidade de sustentar a coesão de novos enunciados abordados 
no texto e criar uma densidade de interpretação dos fenômenos relativos as questões 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte. Os dados 
utilizados dão confluência aos conceitos captados na literatura e permitem sua 
adaptação e aplicabilidade às condições históricas geradas pela fragmentação da nação 
nos anos pós 1980. 
 

Resultados e Discussões 

 
CRIAÇÃO E PROCESSO DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA DE APOIO 
INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO NORTE No contexto de uma década de 
estagnação e crise, em 1985, em consonância ao processo de fragmentação política e 
econômica que se consolidava, o Rio Grande do Norte instituiu o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial (PROADI), por instrumento da lei nº 5.397, de 11 de outubro 
do mesmo ano. O programa passou por diversas alterações ao longo de sua existência, 
sendo as mais significativas foram: a substituição do texto regimental do programa, na 
gestão do governador Garibaldi Alves Filho, pelo instrumento da lei nº 7.075, de 17 de 
novembro de 1997, e as alterações realizadas através da lei 9.995 de 2015, durante a 
gestão de Robinson Faria. Recentemente, durante a gestão da governadora Fátima 
Bezerra o programa foi extinto e substituído. O objetivo básico enunciado pelo programa 
foi “apoiar e incrementar o desenvolvimento industrial do estado” (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1997, Art. 1), o que, nas palavras de Araújo (2009), se traduziu como a 
condução de: [...] um processo de industrialização que, em vários aspectos, se identifica 
com os praticados nos estados da região [Nordeste], tais como: concessão de 
benefícios com poucas exigências à contrapartida do capital; maior peso das indústrias 
tradicionais, sobretudo, têxteis e de alimentos e confecções [...] (ARAÚJO, 2009, p. 
193). A política se baseou na concessão de “financiamentos” a partir de isenções no 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com base em créditos 
consignados ao Orçamento Geral do Estado. É previsto o financiamento no montante 
de 60% ou de 75% do montante de ICMS devido pela empresa, sendo a decisão da 
porcentagem de desconto definida pela localização da unidade industrial; caso a 
empresa se instale no interior do estado, ou nas áreas industriais instaladas por lei tem 
direito a 75% de financiamento, enquanto as instaladas na capital do estado tem direito 
a 60%. A rotina institucional de funcionamento do programa foi regida pelo decreto nº 
13.723 de 24/12/1997 . Após o requerimento da empresa, a Secretaria de Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnologia (SINTEC) e a Secretaria de Tributação (SET) ficam 
responsáveis pelo processo de adesão que é condicionado à decisão do chefe do 
executivo do estado; o financiamento é gerido pela Agência de Fomento do RN (AGN). 
A Figura 1 traz um organograma do que seria a rotina de concessão dos benefícios. As 
alterações no dispositivo legal que rege o PROADI tiveram como objetivo central ampliar 
o campo de ação da política. A dinâmica desses mecanismos institucionais formais criou 
uma elevada complexidade e insegurança jurídica nos termos de gestão e do processo 
de decisão dos objetos do programa. Ocorrendo um processo de relativização das 
normas originais, que já se mostravam bastante flexíveis, em termos da escolha das 
“empresas-pacientes” e empresas excluídas do acesso as benesses, em diversas 
modificações no texto da lei e no texto regimental. Além disso, também foram reduzidas 
as contrapartidas exigidas das empresas para ter direito ao benefício. Os incisos do Art. 
5º da lei 7.075 prevê que os seguintes empreendimentos industriais podem ser 
beneficiados pelos incentivos: I – Empresas novas e novas filiais de empresas já 
incentivadas, estas últimas acrescentadas ao texto original; II – Empresas já existentes 
que se comprometam a ampliar sua capacidade produtiva em 20%, quando na redação 
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original de 1997, esse percentual era de 50%; III – empresas existentes que estejam 
paralisadas a pelo menos 6 meses, ou operando nos últimos dois anos com capacidade 
ociosa de no mínimo 25%, quando, no texto original, esses valores correspondiam a 1 
ano de paralisação, e a 50% de capacidade ociosa em 5 anos (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1997, Art. 5). Em paralelo à ampliação do número de empresas e segmentos 
produtivos passiveis de serem beneficiados no cerne da política, foram também 
flexibilizados os critérios de exclusão prévia de setores que inicialmente não faziam 
parte do grupo de empresas-pacientes, presentes em vários momentos do texto. Consta 
no artigo segundo, parágrafo terceiro: Segmentos industriais relevantes, previamente 
especificados em Decreto Governamental, bem como suas respectivas cadeias 
produtivas, poderão se habilitar a condições especiais de enquadramento no PROADI, 
igualmente definidas no Regulamento, hipótese em que a concessão do financiamento 
ficará condicionada à decisão do Governador, após deliberação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico do Estado (CDE) (Lei 7.075/1997, Art. 2º, § 3º). Tais 
“condições especiais de enquadramento” ao acesso de novos segmentos produtivos 
aos incentivos do programa subordinados à decretos promulgados pelo chefe do 
executivo do estado, na prática, consistem em uma relativização dos objetivos da 
política originalmente enunciados. Corroborando a essa assertiva, lê-se ainda no artigo 
sexto, parágrafo único: “É facultado ao Governador do Estado incluir no Programa 
outras atividades industriais, em razão de diretrizes de política econômica, na forma 
prevista em regulamento.” (Lei 7.075/1997, Art. 6º, § único). A insegurança presente no 
aparato legal, reforçada pelas alterações realizadas durante a existência do programa, 
e o aspecto desarranjado e por muitas vezes ambíguo em que discorre o texto, abre 
espaço para a instrumentalização enviesada e burla do processo burocrático-legal 
envolvido na concessão dos benefícios. O quadro 1, abaixo, revela algumas dessas 
mudanças. Esse aparato institucional desorganizado se alinha com o ambiente de 
fragmentação federativa em que o PROADI foi gestado, definindo sua estrutura de 
governança dependente da trajetória política e econômica do país e do estado. Se 
construíram relações espúrias entre capitais e esferas de governos locais, que 
caracterizam a guerra fiscal, exigindo um aparato legal flexível que possa se adaptar ao 
clientelismo do investimento em busca da melhor vantagem locacional, assim como 
manter as unidades produtivas no território sob ameaça de migração. Outrossim, a 
dinâmica da fragmentação também explica a expressão centralizada do processo de 
decisão no governador, uma vez que esse se coloca como o principal ator retórico da 
guerra fiscal e na gestão dos interesses dos segmentos produtivos locais. Ainda que a 
rotina de adesão ao programa esteve subdividida entre as esferas do executivo, o poder 
de selecionar quem poderia fazer parte do processo, e quem de fato conseguiria o 
benefício, estava assimetricamente concentrado sob a tutela do governador. Essas 
características persistiram mesmo sob à interlocução do conselho de desenvolvimento 
econômico (CDE). Dado que não é de domínio público quem são os membros que 
compõe o conselho, a forma que os seus membros são escolhidos e como se dá o 
processo deliberativo, a institucionalidade é, portanto, incapaz de promover uma 
abertura necessária à participação de membros da sociedade civil organizada no 
processo político do programa. O processo de decisão participativo é essencial para se 
estabelecer uma arena de decisão através do processo político, já que os benefícios 
fiscais auferidos para as empresas-pacientes são oriundos de recursos públicos e 
passíveis de responsabilidade administrativa civil. A rotina de governança do programa 
deve envolver, assim, a burocracia do estado e municípios, representantes dos 
segmentos produtivos de forma democrática através do território do estado, desde 
representantes de microempresas até grandes industriais. O fomento de uma cultura de 
administração democrática favoreceria uma melhor gestão da política e atenderia de 
forma mais coesa aos objetivos estabelecidos (FREY, 2000). O problema da ausência 
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de diálogo e formação de uma arena democrática, em que se estabeleçam os termos 
de implementação dessa política, não se limita ao ambiente institucional do Rio Grande 
do Norte. Em momento algum se formou um mecanismo de interlocução e ação conjunta 
com as políticas de outros estados. Ou seja, não se caminhou no sentido de formar um 
planejamento que se estenda para uma coalizão regional e federativa, para além da 
espacialidade do estado. Elemento que revela o sentido limitado e unilateral da política, 
emergindo desse argumento a sua qualidade institucional competitiva e fragmentadora. 
Esses problemas, presentes desde a concepção da política, representam elementos 
secundários e sintomáticos do paradigma estrutural de fragmentação da nação. A ordem 
de causalidade do surgimento dessas antipolíticas é: do abandono da política regional, 
em amplo sentido, pelo Estado Nacional, para a incapacidade sistêmica do Rio Grande 
do Norte como um estado federado em guiar uma trajetória efetiva de crescimento 
sustentável a longo prazo. Trajetória que, por sua vez, também possibilitaria a 
construção de um planejamento com pretensões de melhorar o nível de 
desenvolvimento econômico e social. A partir da tese de fragmentação, no panorama 
do federalismo brasileiro, e incapacidade apriorística dos entes federados assumirem a 
total responsabilidade sobre o planejamento em direção ao crescimento sustentado e 
desenvolvimento, se formaram uma série de problemas econômicos estruturais e de 
governança em vários eixos na economia, que dialogam e se auto reforçam. O PROADI 
COMO POLÍTICA ECONÔMICA LOCAL Políticas de fomento produtivo podem ser 
divididas segundo seus objetivos e instrumentos em duas categorias: as que se propõe 
a ter atributos de alcance sistêmicos e as políticas específicas. As políticas sistêmicas, 
ou horizontais, têm por finalidade a transformação estrutural do espaço econômico 
regional. Seus instrumentos produziriam os fins planejados a médio e longo prazo, 
agindo de forma abrangente e indiferenciada sobre seus mais variados fatores 
locacionais imanentes a fim de tornar a região atrativa à atuação do capital. As políticas 
específicas, por outra via, procuram incentivar investimentos mediante a oferta de 
vantagens locacionais a empresas, aglomerações produtivas e setores econômicos 
determinados. Mobilizariam diversos incentivos como vantagens tributárias, crédito 
subsidiado, aporte direto de capital e suprimento de infraestrutura (VIEIRA, 2013; DINIZ; 
CROCCO, 2006). Ainda no que compete as políticas específicas, é lícito fazer mais uma 
distinção entre as que vem a ser de caráter genérico e as de caráter discricionário. Essa 
dualidade reflete a forma heterogênea que os agentes obtêm acesso e se utilizam do 
instrumental da política. Nas políticas de caráter mais genérico as benesses seriam 
estipuladas em determinada regulamentação com acesso aberto as empresas de forma 
irrestrita e indiscriminada a partir dos critérios normativos. Doutra forma, políticas mais 
discricionárias operariam incentivos discriminatórios, orientados a agraciar com 
privilégios excepcionais e individualizados, a empreendimentos de empresas, 
atividades, aglomerações produtivas e setores econômicos selecionados (VIEIRA, 
2013; DINIZ; CROCCO, 2006). A partir do contexto da fragmentação da economia 
nacional, as políticas específicas operacionalizadas pelo Estado passaram a ter um 
caráter mais discricionário e seu núcleo de gestão passou para esferas administrativas 
subnacionais. Esse movimento caracteriza a estrutura focalizada das políticas de 
fomento dos estados que ganharam relevância nos anos 1980 e 1990. O confronto do 
aparato formal do PROADI e as evidências empíricas de sua implementação sugerem 
uma contradição quanto a natureza genérica ou discricionária de sua implementação. 
Enquanto se observa a exclusão de poucos setores no âmbito do alcance da lei, e a 
tendência de flexibilização ao acesso de novos setores, as evidências empíricas 
encontradas nos trabalhos de Araújo (2012) e Macedo e Araújo (2009), revelam que o 
processo de implementação se concentrou em poucos segmentos, e atuou de forma 
dispersa e não planejada em muitos outros. Os principais setores beneficiados foram o 
setor têxtil e a indústria de alimentos, concentrando 59,5% dos projetos aprovados no 
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programa, entre 1986 e 2000, o que continuou sendo uma realidade para o período pós 
2000, em que das 104 empresas atendidas 62,5% estavam nesses setores (ARAÚJO, 
2012; MACEDO; ARAÚJO, 2009). Interpretando a dispersão de incentivos em outros 
setores como em indústrias extrativas de minérios não metálicos, indústria química e 
farmacêutica, papel e gráficas (ARAÚJO, 2012), podemos concluir que é devido ao 
aspecto normativo abrangente e flexível que se torna possível a seletividade no 
processo de implantação. Fazer um juízo de valor quanto ao tipo de política que seria 
mais apropriada, entre as genéricas e seletivas, é um questionamento infrutífero quando 
não se utiliza como pano de fundo os objetivos e metas da mesma (FERRAZ; PAULA; 
KUPFER, 2013). O processo de toda política pública pressupõe a existência de um 
problema bem definido, um campo político em funcionamento, um planejamento bem 
estruturado sob o qual se alicerçam os instrumentos de ação e, finalmente, um processo 
adaptativo entre os resultados da implantação e a novas intervenções através de um 
acompanhamento objetivo (BARTIK, 1991). A procura por esses elementos no texto 
base da lei revelou que inexiste uma delimitação de problemas e um plano de metas 
específicas aos quais o PROADI se destina. O referido “processo de industrialização” 
ao qual o programa se destinou a apoiar é vazio e retórico, enquanto o processo de 
implementação foi guiado por uma lógica fragmentadora pautada em relações 
promíscuas entre estado e a esfera produtiva. Além disso, inexistiu um processo público 
de acompanhamento desses incentivos fiscais, ou previsão de sua existência no campo 
normativo legal (Lei 7.075/1997 e Decreto 13.723/1997), impossibilitando sua avaliação 
detalhada e auditoria externa aos atores da rotina de governança do programa. O 
PROADI consistiu em uma antipolítica de desenvolvimento local, contra princípios legais 
constitucionais e princípios teóricos estabelecidos e difundidos no meio científico. O 
programa foi a dinâmica reflexa do panorama institucional espúrio e viciado sob o 
clientelismo que se enraizou nas esferas do poder local, através de um processo de 
fragmentação do pacto federativo. 
 

Conclusão 

 
Ao longo de todo o percurso da argumentação o único enunciado conclusivo possível é 
que foi necessária a extinção do programa e seu formato institucional para dar forma a 
um novo mecanismo de fomento: O Programa de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do Norte (PROEDI). O PROEDI será objeto de estudo 
comparativo a seu antecessor. Espera-se que a nova formulação se sustente na criação 
de objetivos concretos a partir de uma matriz teórica consistente, passe pela 
democratização do processo de governança que envolva a sociedade civil de forma que 
de fato a política possa alcançar resultados sólidos em direção a mudanças qualitativas 
do sistema econômico local. No entanto pesa sobre a reformulação necessária o fato 
do PROADI ter consistido em uma ferramenta de guerra fiscal. Conforme se 
argumentou, o ambiente institucional em que se desenrolou a criação do programa foi 
de apropriação do estado em benefício dos industriais, o que não é facilmente 
reversível. Reformular o PROADI significa recolher benefícios de grandes industriais 
que detém forte monopólio sobre o mercado de trabalho industrial, e, portanto, um poder 
de articulação política assimétrico em relação a outros agentes. Fato que constitui uma 
dificuldade endógena de reformulação. Além disso, a falta de diálogo da política com 
outros estados federados e ausência da coordenação do Estado união, faz qualquer 
reformulação no programa abrir espaço para uma relocalização das empresas 
instaladas no estado. Isso, como resposta a ausência de benefícios fiscais que são 
iguais, ou até mais intensos dos que são ofertados no Rio Grande do Norte. Esses 
elementos constituem um sintoma da fragmentação da nação, e é a dificuldade 
sistêmica de reformulação do programa. Sendo assim, houve um espaço reduzido para 
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reformulação do programa, e é necessário que o Estado Nacional retome as questões 
regionais como prioritárias para o desenvolvimento do país para que a questão possa 
ser solucionada de forma a fomentar um novo pacto federativo que coadune os 
interesses regionais em uma trajetória de desenvolvimento. O PROADI não é capaz de 
promover melhorias sistêmicas qualitativas, dispondo somente de instrumentos fiscais 
e, portanto, deveria assumir um papel complementar de uma política industrial 
consistente coordenada mutuamente pela União, Estados federados e municípios. 
 

Referências 

 
ARAÚJO, D. S. Dinâmica econômica, urbanização e metropolização no Rio Grande do 
Norte (1940-2006). 2009. 345 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, UNICAMP, 
Campinas, 2009. ARAÚJO, D. S. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial 
do Rio Grande do Norte (PROADI), o Processo de Industrialização e a Criação de 
Empregos (1985/00). Revista de Economia Regional, Urbana e do Trabalho, Natal, v. 1, 
n. 1, p.15-34, jan. 2012. ARAÚJO, D. S.; SILVA, M. G.; PEREIRA, W. E. N. A Região 
Metropolitana de Natal na transição econômica: estrutura produtiva e mercado de 
trabalho. In: CLEMENTINO, M. L. M.; FERREIRA, A. L. (Ed.). Natal: transformações na 
ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. Cap. 3. p. 113-142. (Metrópoles: 
Território, Coesão Social e Governança Democrática). APOLINÁRIO, V. Incentivos da 
SUDENE no Nordeste e sua articulação com a economia do Rio Grande do Norte no 
período 1964/1989. 1994. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Economia, 
Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 1996. APOLINÁRIO, V.; SILVA, M. 
L. (Orgs.). Análise de políticas para arranjos produtivos locais em estados do Nordeste 
e Amazônia Legal. Natal: Editora da UFRN, 2010. 400 p. BRANDÃO, C. A. A dimensão 
espacial do subdesenvolvimento: uma agenda para os estudos urbanos e regionais. 
2004. 200 p. Tese (livre-docencia) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
Economia, Campinas, SP. BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Brasília – DF; MTE. DINIZ, C. C.; 
CROCCO, M. Introdução – Bases teóricas e instrumentais da economia regional e 
urbana e sua aplicabilidade ao Brasil: uma breve reflexão. In: CROCCO, M.; DINIZ, C. 
C. Economia Regional e Urbana Contribuições Teóricas Recentes. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2006. Cap. 1. p. 10-32. DISTRITOS industriais têm gargalos. Tribuna do 
Norte. Natal, jun. 2015. Disponível em: 
<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/distritos-industriais-ta-m-gargalos/317629>. 
Acesso em: 01 abr. 2019. FERGUSON, C. E. Microeconomia. 20 ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1999. 610 p. FERRAZ, J. C.; PAULA, G. M.; KUPFER, D. Política 
Industrial. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. (Org.). Economia industrial: 
fundamentos teóricos e práticas no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Cap. 24. 
p. 313 -323 FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à 
prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas 
(IPEA), Brasília, v. 21, p. 211-259, 2000. FURTADO, Celso. Introdução ao 
Desenvolvimento: Enfoque Histórico Estrutural. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
126 p. HISRCHMAN, A. O. Estratégia do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1961. 317 p. KEYNES, J. M. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e 
da Moeda. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 352 p. (Os Economistas) MARTIN, R.; 
SUNLEY, P. Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic 
Geography, Oxford, v. 6, n. 4, p. 395-437, ago. 2006. MACEDO, F. C.; ARAÚJO, D. S. 
Avaliação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte 
(PROADI): 2003/2007. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 345-
359, abr. – jun. 2009. MYRDAL, G. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Saga, 1968. 210 p. PACHECO, C. A. Desconcentração 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 425 

 

econômica e fragmentação da economia nacional. Economia e Sociedade, Campinas, 
(6): 113-40, jun., 1996. PERROUX, F. A Economia do século XX. Porto: Herder, 1967. 
755 p. RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Lei nº 7075, de 17 de novembro de 1997. 
Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 
Grande do Norte (PROADI) e dá outras providências. Natal, RN. RIO GRANDE DO 
NORTE (Estado). Decreto nº 13723, de 24 de dezembro de 1997a. Aprova Regulamento 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte 
(PROADI). Natal, RN. PIKE, Andy; RODRÍGUEZ-POSE, Andrés; TOMANEY, John. 
Local and RegionalDevelopment. Nova York: Routledge, 2006. 328 p. RODRIGUES, R. 
R. M. S.; PEREIRA, W. E. N. Guararapes e Facções: Uma Análise Sobre Mais-Valia, 
Divisão do Trabalho e Luta de Classes Sob a Perspectiva de o Capital, de Karl Marx. In: 
VIII SEMANA GEPETIS, 2018, Natal. Anais da VIII Semana GEPETIS. Natal, 2018. 21 
p. SCHUMPETER, J. S. A Teoria do Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Abril 
Cultural, 1982. 169 p. (Os Economistas) SIEGEL, P. B.; JOHNSON, T. G.; ALWANG, J. 
Regional Economic Diversity and Diversification. Growth and Change, [s.l.], v. 26, n. 2, 
p.261-284, abr. 1995. Wiley. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2257.1995.tb00171.x. 
SILVA, C. C. F. Aspectos da Fragmentação e as Transformações do Emprego Industrial 
no Rio Grande Do Norte: uma Análise de 1985 a 2015. In: VIII SEMANA GEPETIS, 
2018, Natal. Anais da VIII Semana GEPETIS. Natal, 2018. 21 p. TRINDADE, S. L. B. 
História do Rio Grande do Norte. Natal: Editora do IFRN, 2010. 281 p. VIEIRA, D. J. 
Apontamentos Sobre a Guerra Fiscal no Brasil. In: BRANDÃO, C.; SIQUEIRA, H. (Org.). 
Pacto federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2013. Cap. 8. p. 145-162. 
 

Anexos 

 

 

Organograma da rotina de acesso aos benefícios do PROADI. 

 
 

Alterações das disposições legais do PROADI 
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TÍTULO: AVALIANDO CAPACIDADES ESTATAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NO RN 

NA IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO EM 

TEMPO INTEGRAL 

Resumo 

O projeto em questão visa analisar em que nível de preparação está a rede escolar 
estadual do RN para a implementação das novas diretrizes do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) que deve atender a modalidade Ensino Médio em Tempo 
Integral (EMTI). Trata-se de uma avaliação de políticas públicas, classificando-se como 
uma avaliação de processo ou implementação. O estudo é caracterizado como 
qualitativo e o objeto serão as 11 escolas que passaram a implementar o EMTI em 2018 
no RN. Serão analisadas também, tendo em vista seu caráter participativo 
imprescindível nas capacidades estatais, as instituições da Subcoordenadoria de 
Assistência ao Educando (SUASE), as Diretorias Regionais de Educação e Cultura 
(DIREDS) e as Diretorias Regionais de Alimentação Escolar (DRAE) que coordenam as 
escolas. Os instrumentos metodológicos utilizados para a coleta de dados serão 
entrevistas semiestruturadas com os diretores das escolas avaliadas, bem como os 
diretores das DIREDS e o quadro técnico das DRAEs e da SUASE, tendo como 
referencial teórico para elaboração das questões de pesquisa o conceito de 
capacidades estatais desenvolvido por Gomide e Pires (2014), de modo a abordar duas 
dimensões: dimensão técnico-administrativa e dimensão política. A qual o resumo em 
questão trará o delineamento baseado na dimensão política. Para análise dos dados, 
serão transcritas as entrevistas gravadas e será usado o método de análise de Bardin 
(1977). 
 
Palavras-chave: Alimentação Escolar. Políticas Públicas. Capacidades Estatais. 

TITLE: EVALUATION STATE SCHOOL CAPACITIES IN RN IN IMPLEMENTATION OF 

SCHOOL FOOD IN FULL TIME SCHOOL 

Abstract 

 

The project in question aims to analyze at what level of preparation is the state school 
network of RN for the implementation of the new guidelines of the National School 
Feeding Program (PNAE) that must meet the Full Time High School (EMTI). It is a public 
policy assessment, classifying as a process or implementation assessment. The study 
is characterized as qualitative and the object will be the 11 schools that began to 
implement EMTI in 2018 in RN. In view of their indispensable participatory character in 
state capacities, the institutions of the Sub-Coordinating Assistance for Students 
(SUASE), the Regional Directorates of Education and Culture (DIREDS) and the 
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Regional Directorates of School Feeding (DRAE) will also be analyzed. schools. The 
methodological instruments used for data collection will be semi-structured interviews 
with the principals of the evaluated schools, as well as the principals of the DIREDS and 
the technical staff of the DRAEs and SUASE, having as theoretical reference for the 
elaboration of the research questions the concept of state capacities. developed by 
Gomide and Pires (2014), to address two dimensions: technical-administrative 
dimension and political dimension. Which the summary in question will bring the outline 
based on the political dimension. For data analysis, the recorded interviews will be 

transcribed and the method of analysis of Bardin (1977) will be used. 

 
 
Keywords: School feeding. Public policy. State capabilities. 

Introdução 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) representa uma das principais 
políticas públicas de alimentação do Brasil, responsável por promover Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) para crianças e jovens estudantes de escolas públicas, 
em âmbito nacional. De acordo com Cesar et al., (2018) o PNAE é uma experiência 
modelo para diversos países, que integra o sistema de proteção social e estimula a 
sustentabilidade, por meio da compra de alimentos da agricultura familiar. Dessa 
maneira, o programa é transversal a diferentes dimensões: produção, disponibilidade, 
acesso e utilização biológica dos alimentos. 

Figura entre as principais regulamentações do programa a Resolução 26 de junho de 
2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (FNDE) e a Lei 11.947 de 
junho de 2009. Nessa perspectiva, o Programa Mais Educação (PME) e o Programa 
Escola em Tempo Integral (EPI) foram criados com a finalidade de aumentar o número 
de escolas com maior carga horária e fizeram assim articulação com PNAE, tendo em 
vista que estudantes nessa condição necessitam ter refeições nas escolas que atinjam 

70% de seus requerimentos nutricionais provindo de 3 refeições. 

Cantuário (2017) aponta que o PME foi um marco nos debates da ampliação da jornada 
escolar entre os movimentos sociais, atores escolares, atores governamentais das 
secretarias, sociedade civil organizada, entre outros. A escola em tempo integral (ETI) 
passa a ser uma política que compõe os Planos Nacionais de Educação. Apesar de 
similares o PME e ETI têm diferenças significativas, o ETI, como realidade predominante 
atualmente, intenciona que as escolas funcionem 9 horas diárias (o PME intencionava 
7 horas) atendendo todos os alunos (o PME se destinava a uma parcela) com atividades 
realizadas por professores efetivos ou substitutos (o PME contava com monitores e 
voluntários). O ETI apresenta maior estabilidade política em comparação ao PME que 
teve oscilações e descontinuidade em sua operação. 

No RN a realidade do ETI no ensino médio passa a se concretizar desde 2016, tendo 
recebido em 2018 do Governo Federal 21,7 milhões para financiar o fortalecimento e 
ampliação das vagas nas escolas estaduais de EMTI. A meta é a oferta de 12 mil vagas 
para o ensino médio integral em 29 escolas, em que se pretende atender 50% das 
escolas do estado ETI até 2025. Os recursos destinados integram o Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, lançado pelo Governo Federal 

em 2016 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO RN, 2018). 
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Em 2018, a Secretaria de Educação do RN ampliou essa rede em 11 unidades de 
ensino. As escolas de ensino médio Francisco Ivo Cavalcanti (Natal), Alfredo Mesquita 
Filho (Macaíba), Antônio de Souza (Parnamirim), Rosa Pignataro (Nova Cruz), José 
Augusto (Caicó), Aida Ramalho (Mossoró), Clara Teteo (Macau), o Colégio Atheneu 
Norte- Riograndense (Natal) e os Centros Estaduais de Educação Profissional Antunes 
Pereira (Ceará Mirim), Ruy Pereira dos Santos (São Gonçalo do Amarante) e Francisco 
Pedroza (Mossoró) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO RN, 
2018). Entretanto, existem algumas limitações, como aceitabilidade de cardápios, oferta 
de ultraprocessados em cantinas comerciais e o baixo valor per capita ofertado pelo 
FNDE, de acordo com a Res. n. 1 de 8 de fevereiro de 2017, sendo de apenas R$ 2,00 
para cobrir o exigido. 

Diante dos elementos limitadores do programa, o presente trabalho busca compreender 
de que modo o RN implementa o PNAE Ensino Médio Integral nas escolas estaduais. A 
pesquisa proposta, visa ampliar o assessoramento e a cooperação com órgãos 
governamentais (Universidade e governo estadual do RN) uma vez que se trata de um 
estudo com pesquisa empírica e com retorno de seus resultados ao campo da pesquisa 
auxiliando na gestão de seus processos e aperfeiçoando suas ações. Por conseguinte, 
o estudo irá gerar uma base de dados que funcionará como ferramenta para avaliação 
e a proposição de políticas públicas. 

 

Metodologia 

 

TIPO DE ESTUDO 

O estudo trata-se de uma avaliação de políticas públicas, classificando-se como uma 
avaliação de processo ou implementação, segundo a classificação de Frey (2000) sendo 
também denominada avaliação de eficácia (DRAIBE, 2001). A fim de relacionar os 
sistemas de implementação e seus resultados, para compreender os limitantes das 
ações planejadas. 

Dada a especificidade do objeto classifica-se a investigação como estudo de caso, pois 
a pesquisa será realizada na rede de escolas estaduais do Rio Grande do Norte que 
estão sob a mesma gestão da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN. Além 
disso, caracteriza-se como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, 
centrada na compreensão das capacidade estatais disponíveis para implementação 
PNAE na modalidade EMTI no RN e sua relação com o desempenho das ações. 

CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA 

O campo da pesquisa são as 11 escolas que passaram a implementar o EMTI em 2018. 
As escolas de ensino médio que ingressaram no tempo integral neste ano são Francisco 
Ivo Cavalcanti (Natal), Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Antônio de Souza 
(Parnamirim), Rosa Pignataro (Nova Cruz), José Augusto (Caicó), Aida Ramalho 
(Mossoró), Clara Teteo (Macau), o Colégio Atheneu Norte- Riograndense (Natal) e os 
Centros Estaduais de Educação Profissional Antunes Pereira (Ceará Mirim), Ruy 
Pereira dos Santos (São Gonçalo do Amarante) e Francisco Pedroza (Mossoró). 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO RN, 2018). Ainda são 
instituições de relevância da pesquisa a Subcoordenadoria de Assistência ao Educando 
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(SUASE) da SEEC, as Diretorias Regionais de Educação (DIREDS) e Cultura e as 
Diretorias Regionais de Alimentação Escolar (DRAE) que coordenam as escolas 
citadas. 

Optou-se por essas escolas devido seu processo de implementação recente, sendo uma 
oportunidade para compreender como se estabelece o programa nos primeiros 
momentos. A pesquisa segue os aspectos éticos determinados pela Resolução 
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e os participantes fizeram a anuência da sua 
participação através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A pesquisa 
teve anuência no Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) (CAEE: 13006219.6.0000.5292), tendo pleiteado boa parte de 2018, para poder 
entrar em vigor no ano de 2019, iniciando com a SUASE. 

COLETA DE DADOS 

O roteiro da entrevista piloto desenvolvida com os gestores estaduais da política da 
secretaria de educação, foi desenvolvido com base nas questões de pesquisa definidas 
a partir do conceito de capacidades estatais de arranjos institucionais de Gomide e Pires 
(2014) com suas respectivas dimensões e componentes: dimensão técnico-
administrativa e dimensão política. Estarão em questão aqui, os componentes da 
dimensão política: interação com sistema político-representativo, participação social e 
auditoria de controle. 

Já o roteiro com os diretores das escolas será elaborado de posse das informações da 
entrevista realizada em grupo focal com os gestores, a qual foi realizada na sede da 
SUASE, sob a perspectiva de entender os componentes da participação social, auditoria 
de controle realizada pelos conselhos e pelos órgãos fiscalizadores e o panorama que 
envolve o sistema político-representativo. As entrevistas são gravadas para posterior 

transcrição. Baseou-se também na legislação do programa 

ANÁLISE DOS DADOS 

No que diz respeito à abordagem de tratamento e análise dos dados, as entrevistas 
semiestruturadas serão analisadas sob o método da análise de conteúdo. Julgou-se que 
o conjunto de informações seria melhor delineado separadamente, a dimensão política 
é analisada, então, sobre o cotidiano de implementação. Bardin (1977) esclarece que 
essa técnica organiza-se em três polos cronológicos: pré-análise, exploração do 
material e tratamento dos resultados e interpretação. 

 
Resultados e Discussões 

 

Uma vez que o presente projeto passou 2018 pleiteando no Comitê de Ética e no início 
de 2019 houve mudança no panorama político nacional com as eleições, apenas no 
segundo semestre de 2019 ele pôde ser realmente iniciado, tendo agora resultados 

parciais. 

A princípio, foi realizada entrevista em grupo focal com os gestores dos órgãos 
fiscalizadores, na SUASE, em que, em termos de dimensão política, questionou-se 
acerca da atuação dos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização, representativos 
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do componente auditoria de controle, sendo esses os Conselhos de Alimentação 
Escolar, órgãos deliberativos incubidos da função de fiscalizar e acompanhar a 
regularidade na utilização dos recursos, nos Municípios (CAEs municipais) e Estados 
(CAE estadual), destinados à alimentação escolar, de forma a construir, a partir das 
informações advindas desse acompanhamento, relatórios que auxiliem a avaliação do 
PNAE. 

Nesse sentido, observou-se, a partir do relatado, a participação ativa do CAE estadual, 
junto com a SUASE, a qual fornece recursos de infraestrutura, financeiro e recursos 
humanos para que o conselho seja mantido em funcionamento, visto que é de ação 
voluntária. Esse envolvimento permeia a participação dialogada em reuniões com o 
secretário de educação, nas licitações, chamadas públicas, diálogos com as 
nutricionistas que atendem ao programa e as diretoras das DRAEs, bem como visitas 

às escolas. 

Ademais, no momento de visita foi relatado a conversa orientada com os diretores das 
escolas, representantes dos Conselhos Escolares, de maneira a verificar a prestação 
de contas, bem como o cumprimento do cardápio elaborado de forma adequada, o que 
inclui a atenção às normas de vigilância sanitária, cuidados com os manipuladores 
(merendeiras), a forma de manipulação e a estrutura e limpeza das cozinhas. Dessa 
maneira, verifica-se o que está em falta ou necessita para a melhora e maior adequação 
às diretrizes do PNAE, caso haja alguma inadequação mais grave, a escola é 

devidamente notificada e tem um prazo para a resolução do problema. 

Além disso, quando perguntadas acerca da interação entre os CAEs municipais, a 
resposta obtida foi de preocupação, isso porque apenas 3 a 4 CAEs municipais têm 
atuado e, quando presentes, o fazem somente para prestação de contas, sendo que no 
Rio Grande do Norte, têm-se mais de 100 municípios, em que cada um deveria ter o 
seu próprio Conselho, desse modo, há uma falta de assistência e articulação sob essa 
perspectiva. Acrescenta-se ainda que, esses conselhos têm sido alvos de perseguições 
governamentais, caso não sejam ligados à atual gestão, sendo vistos como oposição, o 

que dificulta ainda mais a atuação. 

Por fim, sobre a articulação que envolve outros conselhos, de participação popular, 
representativos do componente participação social, por exemplo, como o Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), extinto em julho de 2019, 
encontrou-se falhas, pouca participação e integração, principalmente no que diz respeito 
à pauta mais emergente dos CAEs municipais. Porém, de outro lado, há a ação positiva 
dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANES), 
representação descentralizada do FNDE, que fornecem apoio e formações de 

capacitação para os CAEs, tendo sido já 3 momentos formadores, no ano de 2019. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que, mediante os resultados parciais obtidos, torna-se necessária uma maior 
atuação dos CAEs municipais e integração com outros Conselhos, como o Consea 
(relatado, porém extinto pelo atual presidente no último mês de julho). Recomenda-se 
uma maior atenção à aceitabilidade dos cardápios, que devem ser foco na análise das 
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entrevistas a serem realizadas com os diretores dos Conselhos Escolares, que via de 
regra são encabeçados pelos diretores das escolas. 
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TÍTULO: Programa Pró-Catador: análise de estratégias de integração e articulação das 

ações do Governo Federal voltadas ao apoio dos catadores e catadoras de materiais 

recicláveis de 2010 a 2015 

Resumo 

O presente relatório contém uma analise sobre os fatores econômicos, sociais, políticos, 
culturais e ambientais que potencializam ou limitam a expansão das atividades de coleta 
e reciclagem de materiais recicláveis com a participação de empreendimentos 
associativos e cooperativos de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Mais 
especificamente apresenta-se o resultado do desenvolvimento do plano de trabalho de 
iniciação cientifica entre Agosto de 2018 e Julho de 2019, cujo objetivo é “analisar as 
estratégias nacionais de inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de 
materiais recicláveis desenvolvidas pelo Governo Federal no período de 2010 a 2015 
por intermédio do Programa Pró-Catador”. 
 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Catadores de Materiais Recicláveis. Pró-Catador 

TITLE: Pró-Catador Program: analysis of integration strategies and articulation of 

Federal Government actions aimed at supporting and promoting the productive 

organization of recyclable material collectors f 

Abstract 

This report contains an analysis of the economic, social, political, cultural and 
environmental factors that potentiate or limit the expansion of recyclable material 
collection and recycling activities with the participation of associative and cooperative 
enterprises of recyclable material collectors. More specifically, we present the result of 
the development of the scientific initiation work plan between August 2018 and July 2019, 
which aims to “analyze the national strategies for the socioeconomic inclusion of 
recyclable material collectors developed by the Federal Government during the period 
2010 to 2015 through the Pro-Waste Program”. 
 

Keywords: Solid waste. Recyclable material collectors. Pro-Catador Program. 

Introdução 

O Brasil gera cerca de 183 mil toneladas/dia de resíduos, sendo 51,4% de matéria 
orgânica, 31,9% de material reciclável e 16,7% de outros tipos. Essa situação tem sido 
historicamente relegada pelo poder público, resultando, de modo geral, na coleta e 
disposição inadequadas de resíduos, conforme aponta a Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (IBGE, 2008). Além dos aspectos ambientais e sanitários, a 
questão dos resíduos sólidos tem impactos sociais relevantes na situação de milhares 
de homens e mulheres que sobrevivem da coleta de materiais recicláveis nos lixões a 
céu aberto e nas ruas das cidades, em condições penosas e insalubres. A maioria 
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dessas pessoas encontra-se em situação de pobreza e indigência, residindo em torno 
de lixões em assentamentos urbanos e moradias precárias, nos quais a vida de idosos, 
adultos e crianças se desenvolvem cotidianamente ao lado da única fonte de renda: os 
restos produzidos pelo consumo da sociedade. Com a intenção de aprofundar essa 
temática, foi iniciado no ano de 2017 a pesquisa sobre as “Políticas públicas nacionais 
de inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis no 
período 2007 a 2015”. A pesquisa busca identificar e analisar os principais fatores que 
impulsionam e limitam as políticas públicas de inclusão social e econômica de catadores 
e catadoras de materiais recicláveis, na perspectiva de melhoria das condições de 
trabalho e obtenção de renda. Instituído pelo Decreto nº 7.405, de 2010, o Programa 
"Pró Catador" tem como objetivo integrar e articular as ações do governo federal 
voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, ampliando as oportunidades de inclusão social e econômica 
e expandindo a coleta seletiva de resíduos sólidos, a reutilização e a reciclagem. O 
Programa prevê ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, 
incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e estudos 
sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, aquisição de 
equipamentos, implantação e adaptação de infraestrutura física e a organização de 
redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e 
associações de trabalhadores (BRASIL, 2010). O presente relatório contém o resultado 
do desenvolvimento do plano de trabalho de iniciação cientifica entre Agosto de 2018 e 
Julho de 2019, cujo objetivo é “analisar as estratégias nacionais de inclusão 
socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis desenvolvidas pelo 
Governo Federal no período de 2010 a 2015 por intermédio do Programa Pró-Catador”. 
 
Metodologia 

 
O estudo deu-se com uma pesquisa bibliográfica sobre a temática do plano de trabalho, 
compreendendo as seguintes atividades: leitura e fichamento de obras, preenchimento 
de fichas com temas e subtemas relacionados ao contexto histórico do manejo de 
resíduos sólidos no Brasil e das lutas e organização dos Catadores e Catadoras de 
Materiais recicláveis. Para aproximação com as temáticas e questões acima elencadas, 
iniciou-se uma revisão bibliográfica a partir de uma coletânea de artigos publicada pelo 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) que foram apresentados no 
Encontro Nacional “Conhecimento e Tecnologias: inclusão socioeconômica de 
catadores e catadoras de materiais recicláveis”, realizado em 2014, em Brasília/DF. A 
opção por essa coletânea deve-se ao fato da recentividade e abrangência do evento 
que contou com a participação de pesquisadoras, lideranças populares, assessores e 
gestores públicos que atuam na área. No total de 228 trabalhos apresentados, foram 
selecionados 23 artigos para publicação, buscando “incorporar, na medida do possível, 
as diversidades regionais, de formação e de experiência” (PEREIRA e GOES, 2016, p. 
16). No caso especifico deste plano de trabalho, fez-se um levantamento nas obras 
estudadas do perfil sócio econômico dos catadores, das violações dos direitos Humanos 
na realidade de vida e de trabalho desses homens e mulheres, inclusive considerando 
a autopercepção dos mesmos sobre suas realidades. As fichas de analises também 
continham informações sobre os empreendimentos econômicos solidários, a inserção 
na cadeia produtiva da reciclagem e o acesso as políticas públicas. A partir das fichas 
de cada uma das obras estudadas, passou-se a realização de estudos transversais 
sobre cada uma das categorias considerando todas as obras estudadas. Tal estudo 
dará base para “Analisar os processos e conteúdos da formulação e execução do 
Programa Pró-Catador no período de 2010 a 2015, a partir da identificação de 
componentes contextuais relativos à questão de resíduos sólidos no Brasil”, conforme 
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previsto no plano de trabalho. Objetivos: Geral: Analisar as estratégias nacionais de 
inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis 
desenvolvidas pelo Governo Federal no período de 2010 a 2015 por intermédio do 
Programa Pró-Catador. Específicos: a) Analisar os processos e conteúdos da 
formulação e execução do Programa Pró-Catador no período de 2010 a 2015, a partir 
da identificação de componentes contextuais relativos à questão de resíduos sólidos no 
Brasil; e b) Analisar o alcance e resultados do Programa Pró-Catador no período 2010 
a 2015, considerando os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que 
potencializam ou limitam a expansão das atividades de coleta e reciclagem de materiais 
recicláveis com a participação de empreendimentos associativos e cooperativos de 
catadores e catadoras de materiais recicláveis. 
 

Resultados e Discussões 

 
Verifica-se que nos anos 1980 e 1990 houve uma expansão da catação de resíduos 
sólidos urbanos realizada por catadores e catadoras, nas ruas e nos lixões, para 
obtenção de renda diante do crescimento do desemprego, do aumento do consumo de 
embalagens e de produtos descartáveis, bem como da expansão da indústria da 
reciclagem (BOSI, 2008). Os catadores e catadoras de materiais recicláveis são 
pessoas que historicamente foram excluídas do acesso ao trabalho formal e aos direitos 
sociais de cidadania. Vítimas de segregação e da exclusão, devido às suas atividades 
de manusear os “restos” gerados pela sociedade, as condições de vida e de trabalho 
dessas pessoas, ainda hoje chamadas de “catadoras de lixo”, são marcadas pela 
pobreza extrema e pelas formas precárias e vulneráveis da realização do trabalho, cujos 
resultados são, em grande parte, apropriados pelos atravessadores e empresários que 
dominam a cadeia produtiva da reciclagem. A superação dessas condições estruturais 
de pobreza e exclusão social é, portanto, um grande desafio para os catadores e 
catadoras de materiais recicláveis. Desde a década de 1990, esses catadores e 
catadoras de resíduos sólidos urbanos passaram a se organizar em empreendimentos 
coletivos associativos e cooperativo visando a melhoria das condições de trabalho e a 
obtenção de renda por meio das atividades de coleta, triagem, processamento e 
encaminhamento de materiais para a cadeia produtiva da reciclagem. Nas últimas 
décadas, foram multiplicadas as associações, cooperativas e redes de cooperação 
solidárias constituídas por catadores e catadoras de materiais recicláveis em todo o 
Brasil. Em grande parte esse trabalho é realizado por mulheres: “No caso do Brasil, os 
motivos que confluíram para a inserção das mulheres nos empreendimentos solidários 
foram, principalmente, as altas taxas de desemprego entre elas nos anos 1990 e no 
início dos 2000, ao lado de movimentos de incentivo à criação de cooperativas nestes 
anos” (CHERFEM, 2016, p.47). No início do Século 21 esses trabalhadores constituíram 
o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (MNCR) 
como instrumento de organização e luta por direitos. Em 2010 foi criado o Programa 
Pró-Catador, pelo Decreto 7.405/10, que reestruturou o “Comitê Interministerial para 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis” 
(CIISC) e formou grupos executivos de trabalho voltados á população inserida na cadeia 
produtiva da reciclagem, este grupos vão se debruçar sobre oito núcleos centrais, quais 
sejam: Resgate, Memória, Autonomia, Integração, Coleta Seletiva Solidária, Estudos; 
Pesquisa; e Medidas Institucionais. Tais grupos foram formados por diversos Ministérios 
e Secretarias federais com o intuito de trabalharem de forma intersetorial dada a alta 
complexidade das diversas expressões da questão social. No entanto, apesar dos 
avanços, ainda há diversas lacunas e fragilidades no planejamento e na execução das 
políticas destinadas aos catadores, pois ainda há locais onde estes estão em atividade 
nos lixões e nas ruas das cidades, com condições precárias de trabalho. 
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Conclusão 

 
Os catadores e catadoras de materiais recicláveis enfrentam grandes desafios 
relacionados às péssimas e degradantes condições de trabalho, aos riscos de acidentes 
e mortes nos lixões e nas ruas, à forte exploração econômica e subordinação aos 
intermediários comerciais e da indústria de reciclagem, entre outros. Para enfrentar 
esses problemas, nas últimas décadas, os catadores e catadoras de materiais 
recicláveis, com apoio de organizações da sociedade civil, estão se organizando em 
empreendimentos econômicos solidários e criaram o Movimento Nacional de Catadores 
de Resíduos Sólidos (MNCR). No entanto, essas organizações coletivas enfrentam 
dificuldades para alcançar reconhecimento, sobretudo, no que se refere à inclusão na 
implantação da PNRS, na contratação para prestação de serviços de coleta seletiva, de 
logística reversa e de reciclagem. O Programa Pró-Catador foi criado em 2010 pelo 
Governo Federal no mesmo ano em que foi aprovada a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com a intenção 
de realizar ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, incubação 
de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, desenvolver pesquisas e 
estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, 
aquisição de equipamentos, implantação e adaptação de infraestrutura física e a 
organização de redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por 
cooperativas e associações de trabalhadores. No entanto, apesar dos avanços desses 
processos organizativos, a maioria dos catadores e catadoras não estão ainda 
organizados em associações e cooperativas, pois os processos organizativos são lentos 
e enfrentam sérios limites diante de ambientes institucionais e econômicos 
desfavoráveis ao seu desenvolvimento. Da mesma forma, mesmo quando estão em 
organizações coletivas, enfrentam grandes desafios para alcançar reconhecimento, 
sobretudo, no que se refere à inclusão na implantação da PNRS, na contratação para 
prestação de serviços de coleta seletiva, de logística reversa e de reciclagem. Até o 
presente, foi possível identificar e analisar os processos e conteúdos da formulação e 
execução do Programa Pró-Catador no período de 2010 a 2015, a partir da identificação 
de componentes contextuais relativos à questão de resíduos sólidos no Brasil. A 
presente pesquisa terá continuidade, buscando identificar os resultados da execução 
deste programa, bem como compreender o alcance e resultados do Programa Pró-
Catador no período 2010 a 2015, considerando os fatores sociais, econômicos, políticos 
e culturais que potencializam ou limitam a expansão das atividades de coleta e 
reciclagem de materiais recicláveis com a participação de empreendimentos 
associativos e cooperativos de catadores e catadoras de materiais recicláveis. 
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TÍTULO: Associação entre o ambiente operacional e a eficiência do setor de águas e 

esgotos. 

Resumo 

A regulação do setor de saneamento brasileiro teve seu marco com a Lei 11.440/07. Tal 
Lei traz em seu âmago princípios básicos que devem ser seguidos. Um desses 
princípios é o da eficiência na prestação do serviço. Desta forma, as concessionárias 
devem ser eficientes em suas operações. Nesse sentido, essa pesquisa teve como 
propósito examinar a eficiência de 50 concessionárias com a metodologia DEA - DSBM 
no período de 2013 a 2017. Após a mensuração da eficiência, utilizou-se uma regressão 
denominada de equações de estimações generalizadas (GEE) para verificar o grau de 
associação de variáveis ambientais com as eficiências dos operadores. Os resultados 
mostraram que 80% das concessionárias possuem algum tipo de ineficiência ao longo 
do painel. Com relação às variáveis ambientais os resultados sugerem que, a proporção 
de clientes residenciais (PCRA) melhoram a eficiência do setor enquanto, a localização 
das concessionárias nas regiões Norte-Nordeste repercute em menores eficiências. 

 
Palavras-chave: Saneamento Básico.Ambiente.Eficiência. 

TITLE: Association between operating environment and water and sewage efficiency. 

Abstract 

 

The regulation of the Brazilian sanitation sector had its advanced with Law 11,440 / 07. 
Such Law contains at its core basic principles that must be followed. One of these 
principles is efficiency in service delivery. Thus, the utilities must be efficient in their 
operations. In this sense, this research aimed to examine the efficiency of 50 utilities 
using the DEA - DSBM methodology from 2013 to 2017. After measuring efficiency, a 
regression called generalized estimation equations (GEE) was used to verify the degree 
of association of environmental variables with utilities efficiencies. The results showed 
that 80% of the utilities have some kind of inefficiency in the panel. Regarding the 
environmental variables, the results suggest that the proportion of residential customers 
(PCRA) improves the efficiency of the sector while the location of the concessionaires in 
the North-Northeast regions results in lower efficiencies. 

 
 
Keywords: Water Utilities.Environment.Efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

A normatização do setor de águas e esgotos brasileiro teve seu início com a 
promulgação da Lei n° 11.441 de 2007, sendo mais tarde regulamentada pelo Decreto 
n° 7.217 de 2010. Além de dar diretrizes nacionais sobre o setor, a Lei traz princípios 
essenciais que devem ser seguidos concomitantemente à prestação dos serviços. Entre 
eles, podemos destacar a universalização do acesso ao saneamento, a eficiência e 
sustentabilidade econômica e a adoção de métodos, técnicas e processos que 
considerem as peculiaridades locais e regionais. 

Como se percebe, tal norma traz em seu âmbito fatores exógenos, que devem ser 
levados em consideração pelos prestadores. Nesse sentido, diversos estudos, em 
diferentes países, consideraram em seus modelos de análise de performance os 
elementos ecossistêmicos. 

Mann e Mikesell (1976), Bruggink (1982), Brocas, Chan e Perrigne (2006), Anwandter e 
Ozuna (2002), Bottasso e Conti (2003), Saal e Parker (2006), Bottasso e Conti (2009), 
Martins, Coelho e Fortunato (2006), Kirkpatrick, Parker e Zhang (2004), Kirkpatrick, 
Parker e Zhang (2006) e Covelli, Ferro e Romero (2010), analisaram a densidade total 
da rede. Já Saal e Reid (2005); Erbetta e Cave (2007), consideraram a densidade de 
forma separada. 

Em outros modelos, foram considerados os tipos de clientes. Bruggink (1982), 
Anwandter e Ozuna (2002), Bottasso e Conti (2003), Bottasso e Conti (2009), De Witte 
e Marques (2010), Covelli, Ferro e Romero (2010), investigaram a influência do 
consumo residencial em relação ao consumo total. 

Examinando particularidades geográficas, consumo per capita e perdas no sistema de 
abastecimento, partiram os estudos de Wolak (1994), Brocas, Chan e Perrigne (2006), 
Wallsten e Kosec (2008), Ozuna e Gomez (1998), Lynk (1993) e Martins, Coelho e 
Fortunato (2008), Ozuna e Gomez (1998), Lynk (1993) e Martins, Coelho e Fortunato 
(2008), Anwandter e Ozuna (2002), Covelli, Ferro e Romero (2010) e De Witte e 
Marques (2010). 

No Brasil, os estudos referentes aos aspectos ambientais foram introduzidos por Carmo 
e Távora Junior (2003), onde demonstraram que a localização exerce influência na 
eficiência das concessionárias. Os autores Barbosa; Lima e Brusca (2016), apontam 
que as variáveis densidade da rede e PIB per capta atuam na eficiência do operador. 

Diante do exposto, a literatura empírica sugere que ambiente é capaz de exercer 
influência na eficiência das entidades de água e esgoto. Desta forma, o presente 
trabalho tenta responder a seguinte problemática: Quais as associações entre o 
ambiente operacional e os resultados da eficiência do setor de águas e esgotos? 

A resolução do problema auxiliará na compreensão das particularidades regionais e 
locais que são relevantes para o setor e previstos nos princípios da Lei 11.445/2007. 

 
Metodologia 

 
2. METODOLOGIA 
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2.1 TIPOLOGIA DE PESQUISA 

Considerando a que a pesquisa busca descrever a relação entre eficiência dos 
operadores e variáveis exógenas, ela se classifica como descritiva. Segundo Gil (2008), 
a pesquisa descritiva é aquela que busca expor atributos de uma população, 
acontecimento ou correlação entre variáveis. Ainda nesse sentido, Beuren (2004) afirma 
que nesse tipo de pesquisa não há intervenção nos dados por parte do pesquisador. 

Em relação aos procedimentos de coleta e análise de dados, a pesquisa se insere na 
categoria documental, tendo como fonte principal as séries históricas publicadas pelo 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. A esse respeito, Gil 
(2008) discorre que a pesquisa documental é aquela que se utiliza de fontes que não 
receberam uma abordagem científica ou ainda, fontes que de alguma forma já desfrutam 
de uma organização sistemática. 

Quanto à abordagem do problema, se classifica como pesquisa quantitativa, tendo em 
vista a utilização das informações contidas nas séries e a sua posterior transformação 
em relações matemáticas com uso de recursos estatísticos (PRODANOV e FREITAS, 
2013). 

Com relação a amostra, o presente estudo se utilizou dos dados de 50 concessionárias 
brasileiras disponíveis na base de dados do SNIS no período de 2013 a 2017. Desse 
modo a amostra se classifica como não probabilística, pois não houve mecanismo 
aleatório de escolha (MARCONI e LAKATOS, 2010). A referida lista supracitada está 

disposta no quadro 1. 

2.2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS – DEA 

A técnica utilizada para medir a eficiência das concessionárias é a Análise Envoltória de 
Dados, conhecida como DEA (Data Envolopment Analysis). Inicialmente a metodologia 
foi proposta por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), com base no trabalho de Farrell 
(1957). 

Essa ferramenta permite mensurar o desempenho das chamadas Unidades Tomadoras 
de Decisão (DMU - Decision Making Units), isto é, entidades que empregam insumos 

iguais e entregam produtos semelhantes (PEÑA, 2008). 

Matematicamente, o método consiste em uma construção de uma curva convexa 
denominada fronteira de eficiência, agrupando as DMUs mais eficientes, e abaixo, as 
relativamente menos eficientes. Numericamente, a escala de eficiência varia de 0 a 1 

(MACEDO, CASA NOVA, ALMEIDA, 2009). 

A esse respeito, cabe ressaltar que as DMUs abaixo da curva, possuem sua eficiência 
medida em relação aquelas com eficiência máxima, isto é, o DEA delimita referências 
para calcular a eficiência de cada observação (KASSAI, 2002). 

De forma ampla, o DEA pode ser interpretado como um arcabouço de definições e 
estruturas, vinculadas a um conjunto de modelos, que por sua vez podem ser 
observados por diferentes perspectivas (CHARNES, COOPER E RHODES, 1997). 
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Desse modo, alguns modelos clássicos são amplamente utilizados: o CCR (Charnes, 
Cooper e Rhodes), permite a análise da eficiência global; BCC (Banker, Charnes e 
Cooper), examina a eficiência dada uma proporção de execuções (KASSAI, 2002). Além 
desses modelos, existem outras abordagens que direcionam insumos e produtos de 

acordo com critérios estabelecidos (LINS et al., 2006). 

Em termos equacionais, o DEA pode ser expresso de acordo com a equação 1, sugerida 
por Ramanathan (2003): 

2.3 MODELO UTILIZADO - DSBM (Dinamic Slacks Based Model) 

Como citado anteriormente, o DEA possui inúmeras abordagens e modelos, alguns 
deles são chamados de DEA em redes (network DEA). Essa vertente permite determinar 
limitações lineares para cada período analisado, ponderando variáveis que atuam 
nesses mesmos períodos, chamadas de variáveis de ligação (LOBO et al., 2016). 

O modelo utilizado neste estudo foi proposto por Färe e Grossokpf (1996), onde a 
análise da eficiência se dá através de períodos. Tal modelo considera as chamadas 
variáveis de ligação (carry-over) entre os períodos, criando um DEA dinâmico que 
permite um estudo no decorrer do tempo. A figura 1 expõe o funcionamento da variável 

de ligação (carry-over). 

Além disso, o DEA dinâmico classifica as variáveis de ligação em quatro categorias, a 
saber: indesejável (bad) desejável (good), discricionário (free) e não discricionário 
(fixed). Na presente pesquisa, foi utilizado o discricionário, pois nessa categoria a 

concessionária (DMU) atua na carry-over de forma ampla. 

2.4 VARIÁVEIS DO MODELO DEA 

A variável escolhida para ser a carry-over foi o Ativo Total, tendo em vista que tal item 
patrimonial é escasso e deve ser usado de forma eficiente. Como inputs foram 
utilizadas: despesas com produtos químicos (Dprodqui), despesas com pessoal 
(Dpessoal), despesa com energia elétrica (DEnerEle) e despesas com serviços de 
terceiros (DServTer). Já para outputs: volume de água faturado (VolAguaFat) e volume 
de esgoto faturado (VolEsgFat). 

A escolha de tais variáveis se deu pela relevância de valores e por terem usadas em 
estudos anteriores. Após a escolha das variáveis, tais dados foram processados pelo 
DEA Solver Professional versão 11.1, SBM (Slacks Based Model) a fim de se obter as 
eficiências das DMUs no período de 2013 a 2017. 

2.5 MODELO DE REGRESSÃO 

Como foi falado na problemática, essa pesquisa busca mensurar qual o grau de relação 
entre as eficiências das DMUs e as variáveis ambientais. Para atingir tal objetivo, além 
do DEA DSBM, foi escolhido o modelo de regressão de Equações de Estimativas 
Generalizadas (GEE), uma extensão dos modelos lineares generalizados (GLM), para 
analisar dados em painel longitudinal (LIANG e ZEGER, 1986). Além disso, tal modelo 
possui algumas características particulares, são elas: estrutura aleatória (poison, 
binomial, binomial negativo, gama, gaussiana e gaussiana inversa); estrutura linear 
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(variante explicativa); função de ligação (link); estrutura de correlação da matriz 
(autorregressiva, estacionária, não estacionária e não estruturada). 

As variáveis utilizadas na regressão foram divididas em categorias para melhor 
entendimento e estão dispostas abaixo no quadro 2: 

  

 
Resultados e Discussões 

 
3 RESULTADOS 

Conforme descrito na metodologia, aplicou-se o DEA dinâmico nos inputs e outputs e 
em seguida a regressão para saber se existe influência de variáveis ambientais. 

3.1 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA 

A partir da tabela 1, é possível visualizar a eficiências das DMUs no período de 2013 a 

2017, variando de 0 a 1. Assim, quanto mais próximo de 1 mais eficiente é o operador 

Nota-se, a partir da tabela 1, que o escore médio de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 foi 
respectivamente, 0,6603; 0,6998; 0,6995; 0,7596; 0,6951. Mantendo-se próximo da 
média geral que foi de 0,6743, com aumento em 2016. 

Examinando o escore de cada DMU sem, no entanto, considerar aquelas que são 
referências, verifica-se que 20 DMUs estão abaixo da média geral. Por outro lado, 17 
estão acima dela. Também é possível perceber que, 31 das concessionárias 
apresentaram eficiência máxima em pelo menos um ano do período analisado. 

Já para o nível de escore, verifica-se que em 2013 a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão foi a empresa que teve o menor score. Já em 2014, 2015, 2016 
e 2017, o menor score foi da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. 

Apenas 10 delas conseguiram manter o escore máximo durante todos os anos e formar 
a chamada fronteira de eficiência, são elas: Empresa Municipal de Água e Saneamento 
Ambiental S/A, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Águas Guariroba S/A, 
Águas de Niterói S/A, Companhia Águas de Itapema, Águas de Andradina S/A, 
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, BRK Ambiental 
- Limeira S.A, Empresa de Saneamento de Palestina S/A e Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo. 

Já sob a perspectiva do escore por área, a região Norte, que conta com 5 empresas na 
amostra, teve a pior média dentre as analisadas, fornecendo pouco mais de 0,3706, 
seguida pelo Nordeste, Sul e Centro-Oeste, que produziram, respectivamente, 0,5325, 
0,7142, 0,7589. A região sudeste apresentou a melhor média dentre todas as regiões, 
com 0,8444. 

A visualização dos scores da tabela 1, é melhor compreendida no gráfico 1. 
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A partir do gráfico 1, podemos perceber a fronteira de eficiência de forma clara, isto é, 
as empresas que mantiveram a eficiência máxima, ou muito próxima desta, durante o 
período analisado (pontos fixos na altura do número 1). 

Além disso, há a percepção de variação mais acentuada de algumas empresas, como 
por exemplo a Companhia de Saneamento de Alagoas, Companhia de Saneamento do 
Pará, Companhia Pernambucana de Saneamento, Cia de Desenvolvimento de Nova 
Odessa e Águas de Niterói S/A. 

No entanto, algumas empresas tiveram pouca ou praticamente nenhuma variação, a 
título de exemplo podemos citar Águas de Araçoiaba S/A, Águas e Esgotos do Piauí 
S/A, Companhia de Saneamento de Sergipe e a já citada Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia. 

3.2 ANÁLISE DA REGRESSÃO 

Como declarado precedentemente, foi utilizado o modelo de regressão de Equações de 
Estimativas Generalizadas (GEE). Na seção 2, foi introduzido o método GEE; neste 
método, temos uma estrutura de correlação de matrizes para categorizar o modelo e 
permitir uma análise mais precisa; isso pode ser feito observando-se o menor Quasi 

Likelihood Under Independence Model Criterion (QIC). 

Com base nas análises, o modelo escolhido contém a estrutura de correlação da matriz: 
não estruturado, Família: binomial e como Link: logit. A tabela 2 apresenta os resultados 
do modelo GEE que foi aplicado. Além disso, a região que serviu de parâmetro foi a 

Centro-Oeste, que por sua vez foi estatisticamente igual a região Sul-Sudeste. 

De acordo com a tabela 2, O p-valor das estatísticas z das variáveis do modelo de 
regressão aplicado, mostra relação significativa para as variáveis: Proporção de clientes 
residenciais de água em relação ao total (PCRA), Proporção de clientes residenciais de 

esgotos em relação ao total (PCRE) e Norte e Nordeste (nn). 

Relativamente as variáveis PCRA e PCRE, que são variáveis contínuas, o modelo 
evidencia uma relação positiva, podendo-se dizer que, ao nível de significância de 5%, 
quando há aumento de 1% na proporção de clientes atendidos por água e esgoto, há 

aumento na eficiência das concessionárias em 1,3554% e 0,8044%. 

Em contrapartida, a variável regional nn apresentou relação negativa, isto é, ao nível de 
significância de 5%, quanto mais empresas nessa região, maior será a influência sobre 
as eficiências das mesmas em cerca de 29,91% em relação a região parâmetro (centro-

oeste), ou seja, não é um ambiente operacional propício. 

Todas as outras variáveis (econ_ag, econ_esg, pibpcapta, PCRA, PCRE, nn, ss, 
cons_med_econ, in020, in021) não apresentaram relação significativa, isto é, não 
influenciam a eficiência dos operadores. Tais resultados vão parcialmente ao encontro 

dos estudos apresentados. 

  

 
Conclusão 
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4 CONCLUSÕES 

Diante da importância da eficiência para os operadores de saneamento básico, esta 
pesquisa buscou descrever se variáveis ambientais atuam na alocação dos recursos 

dessas empresas. 

A eficiência média do setor ao longo do painel foi 67,43%, resultado bastante 
insatisfatório para um setor tão importante para a sociedade, haja vista que apenas 10 
concessionárias foram eficientes ao longo de todo o painel, indicando que 40 

concessionárias possuem algum nível de eficiência. 

Os achados mostram que nem todas as variáveis ambientais do influenciam na 
eficiência do operador, pois os achados indicam que Proporção de clientes residenciais 
de água em relação ao total (PCRA) e Proporção de clientes residenciais de esgotos 
em relação ao total (PCRE) exercem associação positiva e significativa, o que sugere 
que quanto maior a oferta de água e esgoto pra os clientes residenciais, maior será a 
eficiência do operador. 

Em relação a região de atuação do operador, a variável Norte-Nordeste é um ambiente 
menos propício para eficiência do setor, pois está associada com eficiências médias 
29,9% mais baixas que operadores que atuam nas demais regiões geográficas do pais, 
o que pode sugerir que há pouca infraestrutura. Problemas relativos a fatores 
socioeconômicos, amplamente debatidos e já conhecidos por parte da sociedade, 
podem explicar tal resultado. Portanto, espera-se uma atuação mais eficaz por parte do 
Estado, a fim de expandir o fornecimento desses serviços nessa região e melhorar o 
ambiente. 

Cabe ressaltar que esta pesquisa se limita aos dados que foram tratados. Assim, 
pesquisas futuras que venham tratar da mesma temática podem ter resultados 
diferentes. Por fim, este estudo espera que possa auxiliar em compreensões sobre a 
influência das particularidades regionais e locais de cada ambiente que opera a 
concessionária e que estão previstos nos princípios da Lei 11.445/2007. 
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TÍTULO: “As implicações do Programa Nacional de Crédito Fundiário na vida de 

trabalhadores/as rurais sem terra” 

Resumo 

Este relatório é o resultado do processo de realização do plano de trabalho “Os 
Assentamentos do Programa Nacional de Crédito Fundiário no RN”,integrante da 
pesquisa “AS CONDIÇÕES DE VIDA NOS ASSENTAMENTOS DO PROGRAMA 
NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO RN”, associado ao Grupo de Estudos e 
Pesquisas “Questão Social, Política Social e Serviço Social” do Departamento de 
Serviço Social e coordenada pela Profa. Dra. Ilena Felipe Barros. Tendo como objetivo 
analisar as condições de vida dos beneficiários do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário no Estado do Rio Grande do Norte. Realizando uma análise crítica da reforma 
agrária de mercado que se estabelece como uma alternativa complementar ao acesso 
a terra, portanto, retirando a responsabilidade do Estado em concretizar o Plano 
Nacional de Reforma Agrária ocasionado implicações na vida dos trabalhadores rurais. 
 

Palavras-chave: Questão agrária; Crédito Fundiário; Políticas Públicas. 

TITLE: The implications of the National Land Credit Program on the lives of landless 

rural workers 

Abstract 

This report is the result of the process of realization of the work plan "The Settlements of 
the National Land Credit Program", part of the research "THE CONDITIONS OF LIFE IN 
THE SETTINGS OF THE NATIONAL PROGRAM OF CREDIT IN THE RN", associated 
with the Group of Studies and Research "Social Issues, Social Policy and Social Service" 
of the Department of Social Work and coordinated by Profa. Dr. Ilena Felipe Barros. With 
the objective of analyzing the living conditions of the beneficiaries of the National Land 
Credit Program in the State of Rio Grande do Norte. By carrying out a critical analysis of 
the agrarian market reform that is established as a complementary alternative to access 
to land, therefore, removing the responsibility of the State to implement the National 
Agrarian Reform Plan has implications for the lives of rural workers. 
 
Keywords: Agrarian question; Land Credit; Public policy 

Introdução 

O plano de trabalho “As implicações do Programa Nacional de Crédito Fundiário na vida 
de trabalhadores/as rurais sem terra”, teve a visão de fortalecer as ações de pesquisa, 
auxiliando no processo de formação profissional, dos/as alunos/as do curso de Serviço 
Social, proporcionando a oportunidade de inserção dos discentes interessados em 
ampliar os conhecimentos acerca da questão agrária brasileira. Conforme o plano de 
trabalho, procurou-se obter os seguintes objetivos : 1- Explorar as condições de 
sobrevivência dos assentados; 2- Fazer um estudo teórico sobre a questão agrária 
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brasileira e a reforma agrária de mercado; 3- Favorecer a inserção dos discentes nas 
práticas de pesquisa; 4-incentivar a elaboração de artigos científicos; 5- Possibilitar a 
participação no grupo de pesquisa “Questão Social, Política Social e Serviço Social. A 
implementação do plano de trabalho ocorreu sob a coordenação da professora Doutora 
Ilena Felipe Barros, que direcionou as atividades em conjunto com uma equipe de 
docentes e discentes, buscando realizar a troca de conhecimento e ampliar as 
discussões sobre a questão agrária brasileira. O meio rural tem sido um espaço sócio 
ocupacional do Serviço Social, exigindo, portanto, do profissional a compreensão sobre 
os desafios vivenciados no campo. Por isso, a necessidade constante de capacitar os 
discentes para o exercício profissional, além de incentivar o crescimento das práticas 
de pesquisa e extensão sobre a questão social existente na área rural. Entende-se que 
a concentração de terra é uma expressão da questão social no campo, pois, reflete a 
desigualdade presente na vida da população rural. No entanto, a reforma agrária de 
mercado, surge com a perspectiva de “combater a pobreza rural” por meio do acesso a 
terra, contraditoriamente, desresponsabiliza o Estado e deixa mais distante a 
possibilidade da realização do Plano Nacional de Reforma Agrária. 
 
Metodologia 

 
A metodologia foi pensada dentro do plano de trabalho e executada mediante as 
possibilidades objetivas. Foram realizados estudos em conjunto com o grupo de 
pesquisa acerca da questão agrária, tendo como foco principal a análise do PNCF, 
revisando alguns estudos de autores que permeiam o tema (como Ilena Felipe Barros e 
Lenilze Cristina Dias). Dentro dos encontros foi discutido sobre a reforma agrária de 
mercado e suas consequências para o Plano Nacional de Reforma Agrária, realizado 
pelo INCRA. Em relação a pesquisa documental, verificamos as normativas e 
legislações que regem o PNCF, além da realização de análise dos indicadores sociais 
do programa fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Demos início na 
transcrição dos áudios obtidos nas entrevistas realizadas anteriormente, e na 
comparação com os dados fornecidos pelo MDS, mediante uma perspectiva crítica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados: No decorrer do processo de levantamento de dados foi possível identificar 
que no Estado do Rio Grande do Norte, são 846 assentamentos distribuídos em 128 
municípios. O município de Touros, no qual foi realizado entrevista com os assentados, 
se localiza a 84 km de distância da capital onde, mais da metade da população reside 
em área rural, possuindo 88 famílias assentadas pelo PNCF, tendo como linha de 
financiamento o Combate à Pobreza Rural - CPR. O que foi identificado no 
desenvolvimento das análises documentais e nos relatos dos assentados é a 
contradição presente entre o que é proposto no PNC F e a realidade dos moradores, 
que apesar, de terem solucionado o problema da moradia, sofrem com a ausência de 
serviços essenciais, como saúde, educação e lazer. Também é notório o descaso 
quando refere-se ao apoio técnico e o incentivo a agricultura familiar. O apoio técnico 
ocorre de maneira superficial, sem levar em consideração a opinião do coletivo, em 
relação a preferência sobre quais as culturas desejam cultivar, o que acaba por retirar 
a autonomia do trabalhador. O incentivo a agricultura familiar é praticamente inexistente, 
muitos desconhecem programas como o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, 
além da escassez de conhecimento, a burocracia existente para o acesso a 
determinados programas contribui para o não acesso dos programas. Temos como 
exemplo o assentamento Nova Redenção, onde foram beneficiadas apenas dezesseis 
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famílias, sendo que permanecem no assentamento apenas quatro. Foi repassado a 
essas famílias a ideia de mudança na realidade de vida delas, todavia, foram 
surpreendidas com diversas dificuldades no processo de aquisição e permanência na 
terra. As famílias que vão em busca de outras formas de sobrevivência nos centros 
urbanos, deixam a terra sob o cuidado de caseiros ou repassam a propriedade para 
outra família. Outra problemática vivenciada é a dificuldade de convivência comunitária, 
que acontece devido a falta de experiência em associações. Percebeu-se ainda na fala 
dos entrevistados a insatisfação em relação aos órgãos responsáveis por disponibilizar 
a escritura da propriedade, que até dado o momento não havia ocorrido. Discussão: A 
luta por reforma agrária não é recente no Brasil. O processo de acumulação e 
expropriação acontece desde a colonização. Os diversos momentos ao longo da história 
contribuíram para o processo de exclusão ao acesso a terra. O ano de 1850 representou 
essa total exclusão, pois era promulgada no país a primeira Lei de terras, que trazia na 
sua perspectiva o direito universal, no entanto, a terra torna-se uma mercadoria 
inacessível a classe trabalhadora, pois só pode adquiri-la quem pode pagar por ela. 
Essa lei representou o fim do trabalho escravo, todavia, a terra passa a ser oficialmente 
do capital. Apenas em 1964 é decretado a primeira Lei de Reforma Agrária no Brasil, 
denominada de Estatuto da Terra. Entretanto, a promulgação desta Lei, era fruto das 
lutas que ocorriam no campo. No decorrer do tempo entre 1850 até 1964, foram 
inúmeras as lutas dos trabalhadores rurais, assim, como a ocorrência de processo de 
expropriação por meio da grilagem de terras. Todas as lutas no campo giram em torno 
da posse da terra e são revestidas de caráter ideológico, pois vão em confronto com a 
perspectiva da acumulação. A crise de 1970 trouxe inúmeras consequências para a 
classe trabalhadora e meio ambiente. Ocorre no país a denominada Modernização 
Conservadora que consistiu no processo de industrialização do campo, que se 
caracteriza pela união do setor industrial com os grandes latifundiários. Diante desse 
contexto, os organismos internacionais e políticas públicas enxergam a situação de 
miserabilidade encontrada no campo e nas cidades e passam a propor iniciativas de 
combate a pobreza. Entre as iniciativas, destacamos a proposta do Banco Mundial, que 
cria uma agenda agrária, que se implementaria por meio da reforma agrária de mercado. 
A reforma agrária de mercado entra em ação por meio da Cédula da Terra, Banco da 
Terra e Crédito Fundiário. Diante disso as discussões sobre a questão agrária se amplia 
e revela os infinitos processos de desapropriação, exclusão, violência e pauperização 
que permeiam a vida cotidiana dos/as trabalhadores/as rurais. A reforma agrária 
constitui-se como uma das bandeira de luta dos movimentos sociais, objetivando, 
romper com as desigualdades existentes no campo, que são fruto da concentração 
latifundiária. A ótica do Banco Mundial é ampliação do mercado de terras e a 
minimização dos movimentos sociais, pois sua perspectiva deixa claro, a visão mercantil 
da terra. A reforma agrária de mercado tenta de maneira perspicaz, destitui o Estado da 
sua responsabilidade em garantir aos trabalhadores ao acesso a terra. Portanto, 
contribui para manutenção do agronegócio e de práticas nocivas ao meio ambiente e a 
saúde humana como a utilização demasiada de agrotóxicos. Além da mecanização que 
obriga os trabalhadores/as rurais a irem em busca de novas oportunidades nos centros 
urbanos e amplia a situação de miserabilidade, tanto no campo como na cidade. Deste 
modo, verifica- se que a o mercado de terras e as agroindústrias, são as principais 
beneficiárias. O Programa Nacional de Crédito Fundiário faz parte desta Reforma 
Agrária de Mercado, pois beneficia o mercado de terras, já que o seu acesso ocorre via 
capital bancário. Todavia a proposta do Banco Mundial ao apresentar o programa é 
embutida de contradições, pois ao mesmo tempo que busca beneficiar famílias rurais 
sem terra, favorece os proprietários de pequenos latifúndios e aquece o mercado de 
terra. O PNCF não tocou no principal problema social que é a concentração de terra, 
pois o número de famílias assentadas continua inferior ao de famílias sem terra e 
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moradia. Ainda ocorre casos de desistência das famílias que acabam não tendo as 
condições de quitar a terra, perdendo seu imóvel e voltando para o estado inicial de 
vulnerabilidade. O programa também traz consigo um visão meritocrata, proveniente da 
perspectiva neoliberal propagada, pois os beneficiários “pagaram” para ter acesso a 
terra, ou seja, os trabalhadores perdem a concepção do direito ao acesso a terra. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa demonstrou a importância de compreender quais as desigualdades sociais 
existentes no campo. Além de averiguar o processo que ocorre na aquisição da terra 
por meio do PNCF, identificando quais os beneficios e maleficios para a classe 
trabalhadora rural. O serviço social tem papel fundamental na luta pela garantia ao 
acesso a terra tornando a discussão sobre a reforma agrária um tema em debate dentro 
do seio profissional. 
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TÍTULO: AUDITORIA APLICADA A UNIDADES DE INFORMAÇÃO: ANÁLISE DO 

MÉTODO 

Resumo 

O objetivo central é a análise do método de Auditoria de Inteligência elaborado por 
Carvalho (2010) desenvolvido em sua tese doutoral. Com base na tese e em 
bibliografias sobre a auditoria é realizada análise junto com os resultados de 
questionários com profissionais que utilizaram do método e podem expressar sua visão 
sobre sua eficácia. A metodologia ocorreu etapas onde foram realizadas revisões 
bibliográficas, acompanhamento de estudo de caso e, por fim, questionários aplicados 
com participantes de auditorias em unidades de informação. Os apontamentos 
levantados por baseiam indicações sobre a viabilidade do método dentro de ambientes 
informacionais e ressalvam os pontos de dificuldade ao utilizá-los. É exposto 
recomendações no âmbito das Auditorias de Informação. 
 
Palavras-chave: Auditoria de Inteligência. Auditoria de Informação. 

TITLE: AUDIT APPLIED TO INFORMATION UNITS: METHOD ANALYSIS 

Abstract 

 

The main objective is the analysis of the Intelligence Audit method elaborated by 
Carvalho (2010) developed in his doctoral thesis. Based on the thesis and bibliographies 
on the audit, analysis is performed along with the results of questionnaires with 
professionals who used the method and can express their view on its effectiveness. The 
methodology occurred in stages where bibliographic reviews, case study follow-up and, 
finally, questionnaires applied with participants of audits in information units were 
performed. The notes raised based on indications on the viability of the method within 
informational environments and highlight the points of difficulty when using them. 
Recommendations are made in the framework of the Information Audits. 

 
 
Keywords: Intelligence Audit. Information Audit. 

Introdução 

Com o propósito de colaborar nos ciclos informacionais e tornar a gestão da informação 
e do conhecimento nas organizações mais efetivas, pode ser utilizada a Auditoria de 
Informação (AI). 
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Segundo Taylor (1982 apud CARVALHO, 2010, p. 95, tradução nossa) “a informação é 
essencial para compreender o que é a organização, a sua história, o espaço que ocupa 
na indústria, conhecer o seu público e como estes fatores influenciam no fluxo de 
informação”. Sendo assim, a avaliação de sistemas de informação deve considerar o 
contexto da organização como um todo, onde os critérios devem considerar a análise 
de seus usuários e perceber se os mesmos têm conhecimento e utilizam os produtos 
oferecidos, bem como se esse produtos atendem suas expectativas e necessidades. 

Na visão de Buchanan e Gibb (2007, tradução nossa), a AI consiste em “uma 
abordagem holística para identificar, monitorar e avaliar, sistematicamente, uso dos 
fluxos e recursos de informação, de modo a implementar, manter ou melhor a gestão 
informacional dentro da organização”. Deste modo, observa-se que a AI torna-se 
essencial para identificar os recursos de informação e analisá-los para aprimorá-los e 

assim trazer vantagens competitivas relevantes para as organizações. 

A tese doutoral de Carvalho (2010) propõe um método de Auditoria de Inteligência, o 
qual apresenta características que abrangem os vários tipos de Auditoria de Ativos de 
Informação, a qual pode ser compreendida como um facilitador para a gestão de 
informação e conhecimento dentro de uma organização, a qual proporciona uma análise 
profunda dos serviços, levando em consideração não apenas as inter-relações dentro 
da organização como também seu entorno. Sendo assim, a Auditoria de Ativos 
Informacionais abrange em seu escopo elementos da Estudo de Usuário, Estudo de 

Inteligência e da Ecologia da Informação. 

O presente Projeto de Pesquisa tem como foco o método desenvolvido por Carvalho 
(2010), tendo em vista analisar sua efetividade no âmbito de Unidades de Informação. 

O método de Auditoria de Inteligência criado por Carvalho (2010) é caracterizado por 
sete etapas, sendo elas: o planejamento, a preparação, a coleta, a análise, a elaboração 
do relatório, a comunicação e a elaboração de um guia. 

O planejamento abrange a definição dos objetivos, a seleção dos processos a serem 
auditados, construção da equipe capacitada a aplicar a auditoria, a solicitação de 

autorização para o projeto de auditoria e a elaboração do manual a ser seguido. 

A preparação visa noticiar os objetivos e os benefícios da realização da auditoria para 
os membros para organização, além de definir os instrumentos e as técnicas que serão 
utilizadas no processo. 

A coleta é momento de aplicar os instrumentos e as técnicas para a obtenção das 
informações necessárias. 

A análise descreve os elementos importantes que foram identificados na coleta, a fim 
de apontar pontos fortes e fracos para elencar as melhorias necessárias no sistema. 

Enquanto a elaboração do relatório destina-se a realização do relatório contendo as 
informações obtidas sobre os aspectos auditados e recomendações de melhorias. 

A comunicação tem como propósito divulgar os resultados para a organização, de 
modo a esclarecer as recomendações e conseguir o apoio para implantá-las. 
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Na elaboração do guia é onde deve-se realizar o guia para a implantação de fato. 

No intuito de analisar os pontos fortes e fracos desse método e sua aplicabilidade em 
unidades de informação é que se desenrola essa pesquisa. 

 

Metodologia 

 

A abordagem metodológica da pesquisa é qualitativa, visto que procurou-se identificar 
as percepções das pessoas que utilizaram o método de Auditoria de Inteligência 
(Carvalho, 2010) e, com base nisso, analisar o método e elencar seus pontos fortes e 

fracos. 

Sendo assim, a pesquisa foi divida em 4 etapas, necessárias para subsidiar a análise 
do método. Sendo elas: 

a) Revisão bibliográfica; 

b) Colaboração na realização do estudo de caso de aplicação do método de auditoria 
de inteligência na Biblioteca Setorial do CCSA da UFRN; 

c) Aplicação de questionário online com os profissionais que aplicaram o método de 
auditoria de inteligência em diversas Unidades de Informação; 

d) Análise das respostas do questionário com foco em evidenciar as vantagens e 
desvantagens do método de AI. 

No processo da revisão bibliográfica teve como destaque a tese doutoral de Carvalho 
(2010), a qual foi usada como base da pesquisa por trazer o método o qual é analisado. 
Porém, cabe destacar como fundamental para a elaboração do questionário, assim 
como para a análise em si, o texto de Buchanan e Gibb (2008) que confronta a teoria 
com a prática da Auditoria de Informação. Durante a revisão bibliográfica em portais 
como a Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e no Portal de Periódicos 
CAPES, foi possível identificar a baixa quantidade de conteúdo voltado especificamente 
para a Auditoria de Informação em Unidades de Informação, principalmente no que diz 
respeito a bibliografia nacional. 

Na segunda etapa, a qual se destinou à colaboração em um estudo de caso, foi 
escolhida a Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (BSCCSA) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram realizadas reuniões 
semanais para estabelecer os aspectos auditados, uma revisão bibliográfica destinada 
a abordar textos que tratassem de auditorias em unidades de informação ou de temas 
semelhantes, além de ser debatido como seria realizada a auditoria. O grupo de 
pesquisa, nessa etapa, contou com a presença da bibliotecária chefe da BSCCSA, um 
colaborador da área de auditoria administrativa da UFRN, assim como da orientadora e 
as bolsistas de iniciação científica desse projeto. O grupo de pesquisa determinou que 
a auditoria da BSCCSA seria focada no serviços oferecidos pela biblioteca com base na 
percepção da qualidade e satisfação dos usuários. Para tanto, foi desenvolvido um 
questionário online, disponibilizado para todos os discentes e docentes de graduação e 
pós-graduação ativos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). Após a 
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aplicação do questionário foi feita a análise e discussão das respostas junto com o grupo 
de pesquisa. 

Na terceira etapa da pesquisa, foi aplicado um questionário com os profissionais que 
aplicaram o método de auditoria de inteligência em Unidades de Informação 
diversas, sendo elas: além da Biblioteca Setorial do CCSA, a Biblioteca Central Zila 
Mamede (BCZM) da UFRN, o Setor de Arquivo da Diretoria de Administração de 
Pessoal da UFRN (Arquivo da DAP/UFRN), a Biblioteca da Escola da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Norte e o Serviço de Informação sobre Medicamentos do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Sobre a realização das auditorias é importante esclarecer os contextos em que foram 
realizadas. Conforme já esclarecido, a auditoria da BSCCSA foi realizada no âmbito do 
presente projeto de pesquisa; a da Biblioteca da Escola da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Norte e a do Serviço de Informação sobre Medicamentos do Hospital 
Universitário Onofre Lopes foram realizadas como parte fundamental para dissertações 
desenvolvidas no curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em 
Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, sendo que a primeira já foi defendida e a segunda está em vias de ser concluída; 
enquanto na BCZM e no Arquivo do DAP/UFRN foram auditorias realizadas durante a 
disciplina “Auditoria de Ativos de Informação”, ministrada no mesmo mestrado. 

Os questionários aplicados foram disponibilizados online para os membros participantes 
das auditorias nas unidades de informações, sendo enviados para dez informantes dos 
quais foi recebida a resposta de nove deles, com pelo menos um participante de cada 
unidade de informação. Os questionários estavam divididos em duas partes: 
caracterização dos informantes e informações sobre a aplicação do método de auditoria 
de inteligência. As respostas obtidas foram analisadas mediante a estatística descritiva 
básica e a análise de conteúdo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Mediante a análise dos questionários observou-se, na caracterização dos respondentes, 
que há predomínio feminino, segundo o gênero, com 77,8%, ao passo que o masculino 
representa 22,2%. A faixa etária predominante é a de 30 a 39 anos com 44,4%, seguido 
por 40 a 49 e 50 anos ou mais, os dois com 22,2% cada, e por fim, a faixa etária de 20 
a 29 anos com 11,1%. Na área de atuação profissional foi observado que grande parte 
é composta por bibliotecários, marcando 44,4%, tendo ainda profissionais contábeis, 
farmacêuticos, administradores, assistentes administrativos e servidores públicos, com 
11,1% cada de representação na pesquisa. A quantidade expressiva de bibliotecários 
demonstra a importância da área da ciência da informação na Auditoria de Informação, 
dando ênfase na preocupação com lidar de maneira correta e interpretar as informações 
e o ciclo informacional presente nas unidades informacionais. 

Quanto ao tempo de experiência profissional obteve-se resultados com a maior parcela 
sendo entre 10 a 15 anos de atuação profissional (44,4%), seguido por 20 a 25 anos 
(33,3%) e por fim, de 1 a 5 anos e 30 a 35 marcando a mesma parcela (11,1% cada). 
Isso demonstra que, em sua maioria, são profissionais bastante experientes. O último 
aspecto observado durante a caracterização dos informantes foi a titulação acadêmica, 
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onde os resultados foram de 44,4% para Mestrado em andamento, 33,3% para 
Especialização e 22,2% para Mestrado completo. 

Sobre a análise do método em si, os respondentes foram questionados sobre: em qual 
unidade de informação foi realizada a auditoria; se a aplicação do método demandou 
adaptações; as dificuldades para utilizá-lo; bem como a avaliação da utilidade do 
método na sua experiência. 

Como mencionado, as unidades de informação auditadas foram: três bibliotecas, um 
arquivo e um serviço de informação da área da saúde. Quanto às bibliotecas, deve-se 
observar que duas são bibliotecas universitárias, a BCZM e a BSCCSA, enquanto uma 
delas consiste em uma biblioteca parlamentar, a Biblioteca da Escola da Assembleia do 
RN. 

Obteve-se então, mais de uma resposta do questionário sobre algumas das unidades 
de informação, dando possibilidade de identificar as percepções de múltiplos envolvidos 
nas auditorias. A BCZM e o Arquivo do DAP/UFRN foram as unidades que aparecem 
no relatório com mais de uma resposta, onde as duas unidades aparecem em 3 
respostas, cada. 

Nas respostas observou-se que todos os informantes realizaram pesquisa para ampliar 
seus conhecimentos na área e pesquisas relacionadas com seus objetos de auditoria, 
como por exemplo pesquisa da Legislação vigente sobre Acesso à Informação no caso 
do Arquivo do DAP/UFRN. Como aspectos auditáveis foram escolhidos: a 
disponibilização de informação à terceiros no Arquivo do DAP/UFRN, o fluxo de 
provimento de informação no Serviço de Informação sobre Medicamentos do Hospital 
Onofre Loopes (HOUL), a encontrabilidade no acervo da BCZM, os serviços prestados 
pela BSCCSA para o público acadêmico e os recursos de informação, conhecimento e 

comunicação na Biblioteca da Escola da Assembleia do RN. 

Ao serem questionados sobre o desenrolar de cada uma das etapas do método foi 
observado que as etapas foram todas seguidas de forma similar. 

No momento etapa do planejamento, foi observado em todas as respostas, como o 
momento de delimitar os aspectos a serem auditados e a organização da equipe de 
auditoria, enquanto na etapa de preparação deram-se as delimitações do universo e da 
amostra que seriam pesquisados, bem como a escolha e confecção dos instrumentos 
de coleta. Ainda na etapa da preparação foi observado que alguns dos responsáveis 
pela auditoria comunicaram as suas respectivas diretorias para contar com o apoio das 
mesmas, sendo ela o Arquivo do DAP/UFRN e a BCZM. 

Quanto a etapa da coleta todas as unidades de informação utilizaram do questionário 
como seu instrumento de pesquisa, com exceção do Serviço de Informação sobre 
Medicamentos do HUOL que não foi especificado qual ferramenta utilizada, porém 
algumas delas utilizam outras ferramentas em conjunto. O Arquivo do DAP/UFRN e a 
Biblioteca da Escola da Assembleia utilizam, além do questionário, entrevistas e a 
observação participante, enquanto a BCZM utilizou apenas questionário e entrevistas. 

Na análise observou-se a utilização de estatística básica para compreender os aspectos 
quantitativos dos resultados obtidos e a análise das outras ferramentas de aspectos 
qualitativos, mais uma vez com exceção do Serviço de Informação sobre Medicamentos 
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do HUOL que apontou ter utilizado métodos condizentes com a ferramenta escolhida 
porém sem especificá-los. 

Na fase de elaboração do relatório, tirando a BSCCSA que a partir dessa etapa não 
apresenta a continuação das próximas etapas por ainda encontrar-se em elaboração, 
todos foram realizados um relatório descrevendo o que foi realizado e os pontos 
importantes descobertos ou reafirmados com a auditoria. 

A comunicação dos resultados é observada no questionário como a exposição do que 
foi obtido para especialistas e/ou para as específicas direções de formas distintas, seja 
por email, como o caso da Biblioteca da Escola da Assembleia do RN, ou por reunião 
com um grupo focal no caso do Serviço de Informação sobre Medicamentos do HUOL. 

Na última etapa, do guia para implantar as recomendações, observou-se que apenas 
a Biblioteca da Escola da Assembleia do RN não produziu o guia, enquanto grande parte 
das respostas obtidas descreveram que foi realizada a adequação do primeiro relatório 
com base nas discussões geradas após a comunicação. A BCZM, por sua vez, é a única 
a diferir informando que foi confeccionado um facilitador para as implantações. 

De modo geral o método é bem avaliado em sua utilidade para os informantes, sendo 
de fácil adaptação para as realidades da unidade de informação e possibilita 
“Compreender a situação real da Gestão da Informação e a identificação das lacunas e 
das potencialidades [...]” (INFORMANTE 4, 2019). 

Contudo, quanto a dificuldade de utilização destacou-se, para 37,5% dos informantes, 
a dificuldade de conseguir respostas dos questionários utilizados como ferramenta de 
auditoria, o que não se caracteriza um ponto fraco do método em si, e a dificuldade de 
compreensão inicial do método, para 12,5%, por tratar-se de um método abrangente, 
tornando complexa a visualização de como realizá-lo a princípio. 

Por fim, ao tratarmos no questionário quais as principais sugestões para melhoria do 
método foram observadas as seguintes sugestões: 

a) Incluir acompanhamento dos aspectos auditados após a realização da auditoria; 

b) Estabelecer prazos para rever os aspectos; 

c) Maior divulgação do método; 

d) Expor as ferramentas mais viáveis de coleta de dados no método; 

e) Aprimorar a explicação das etapas no método; 

f) Incluir elementos de gestão de coleção e de estudo de usuário; 

Os resultados demonstram, assim como Carvalho (2010) já ressaltava em sua tese 
doutoral que o método é flexível e pode ser adaptado para diversos contextos. 

Em contraponto, observaram-se recomendações e dificuldades que apresentam 
semelhanças com as apontadas no estudo de Buchanan e Gibb (2008) onde foram 
relatados uma certa dificuldade de compreensão dos métodos para pessoas sem 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 458 

 

experiência em AI, sendo recomendado, nos dois casos, maior detalhamento dos 
métodos. 

Contudo, com base nos resultados dos questionários, observou-se que o método de 
auditoria colabora de forma importante com o conhecimento das unidades de 
informação e de seus produtos, demonstrando as qualidades e os defeitos presentes 
nas unidades e trazendo uma visão mais abrangente das situações em que as unidades 
se encontram e possibilitando encontrar soluções para as fragilidades existentes. 

 

Conclusão 

 

Ao realizar essa pesquisa com o enfoque em analisar o método e utilização na prática 
fez-se necessário o olhar de profissionais sobre o método, sendo assim, é de suma 
importância que seja elencada a satisfação dos profissionais que trabalharam nas 
auditorias, mesmo tratando-se de unidades de informação inseridas em contextos 
diferentes, todos os envolvidos destacaram pontos positivos e afirmaram acreditar na 
importância do método para avaliar e aperfeiçoar os aspectos auditados. 

Tal satisfação demonstra que o método atinge seu objetivo de ser um método 

abrangente e flexível, sem deixar de ser eficaz. 

Destaca-se portanto a validade do método à medida que consegue detalhar 
características e objetivos, além de permitir um planejamento específico para implantar 
melhorias nos aspectos auditados. 

Sobre as dificuldades encontradas na utilização podemos indicar algumas 

recomendações: 

a) Quanto ao método: a elaboração de exemplos mais específicos que possam 
esclarecer o método de forma mais prática e que sejam vinculados ao método no 
momento de sua disseminação; 

b) Quanto a área de Auditoria de Informação: investir esforços em mais trabalhos que 
tornem a Auditoria de Informação, assim como a Auditoria de Inteligência, mais 
conhecida, assim como a divulgação de estudos de caso que possam elucidar exemplos 
para os próximos profissionais que desejem utilizar da auditoria. 
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TÍTULO: O Mercado de Eventos de Natal/RN: estudo da percepção das empresas de 

eventos em relação ao Natal Convention Bureau. 

Resumo 

O presente artigo trata do mercado de eventos no município do Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte, especialmente vinculado à atuação do Natal Convention Bureau 
(CVB). O objetivo geral é compreender a dinâmica do mercado de eventos do município 
com base nos anos de 2016 a 2018. Realizou-se uma pesquisa empírica de abordagem 
qualitativa, com a utilização de entrevistas semiestruturadas aplicadas a empresas 
locais do setor de eventos norteadas por um roteiro contendo dezesseis perguntas. 
Foram efetivadas seis entrevistas realizadas com mantenedores do Natal CVB. Como 
resultado pode-se entender o papel desempenhado pelo Natal CVB e a excelência no 
desenvolvimento de suas ações de captação de eventos, reverberando de forma 
positiva nas empresas mantenedoras e elevando o grau de satisfação delas diante de 
um trabalho comprometido e inclusivo 
 

Palavras-chave: Turismo. Eventos. Natal Convention Bureau. 

TITLE: STUDY ON THE NATAL / RN EVENT MARKET 

Abstract 

This article deals with the events market in the city of Natal, in the state of Rio Grande 
do Norte, especially linked to the activities of the Natal Convention Bureau (CVB). The 
general objective is to understand the dynamics of the events market of the city based 
on the years 2016 to 2018. An empirical qualitative research was conducted, using semi-
structured interviews applied to local companies of the events sector guided by a script. 
containing sixteen questions. Six interviews were conducted with maintainers of Natal 
CVB. As a result, we can understand the role played by Natal CVB and the excellence 
in the development of its event capture actions, positively reverberating in the supporting 
companies and increasing their satisfaction with a committed and inclusive work. 
 

Keywords: Tourism. Events. Natal Convention Bureau. 

Introdução 

Os eventos estiveram presentes na sociedade desde a Antiguidade. SegundoMatias 
(2013, p.4), “os eventos atravessaram diversos períodos da história da civilização 
humana, atingindo os dias atuais”. Diante desse contexto, podemos dizer que os 
eventos sempre foram parte da sociedade, adquirindo diferentes características ao 
longo da história. 

Fato é que são limitadas as pesquisas direcionadas ao mercado de eventos na cidade 
de Natal/RN, sendo os poucos dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e 
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Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio RN), criado em 2009 para realizar pesquisas 
econômicas, fornecendo dados referentes ao comportamento do consumidor potiguar e 
à situação das áreas locais de comércio e serviços. A última pesquisa realizada foi sobre 
“Perfil dos Foliões do Carnaval de Parnamirim 2019”, que apontou traços específicos 
sobre um evento e não sobre o mercado de eventos em Natal em sua totalidade. 

Pode-se observar em Natal um número considerável de prestadores de serviços em 
eventos. Segundo o site oficial do Natal CVB, a organização reúne mais de 90 empresas 
ligadas diretamente ao setor de eventos e contribui de forma significativa para o turismo 
no município, que tem investido em eventos como forma de atrair os turistas, 
especialmente em datas que eram consideradas de baixa temporada para Natal, como 
o período do Carnaval, que agora recebe alto incentivo da Prefeitura Municipal a fim de 

aquecer a economia. 

O objetivo desta pesquisa é compreender a dinâmica deste mercado com base nos anos 
de 2016 a 2018 junto a algumas empresas que são mantenedoras do Natal CVB, sendo 
esse critério utilizado como comprovante de vinculação das empresas ao atendimento 

em eventos dos mais diversos portes e tipos. 

 
Metodologia 

 

De acordo com Vergara (1997), universo de pesquisa é o conjunto de elementos ou 
pessoas que possuem características que serão objeto de estudo, e a amostra, é uma 
parte do universo escolhido para uma representatividade. Assim, o universo de pesquisa 
do presente artigo contempla às empresas organizadoras de eventos associadas ao 
Natal Convention and Visitors Bureau, que foi estabelecido como critério de seleção e 
comprovação da empresa como diretamente ligada ao setor. 

A pesquisa é empírica, de caráter exploratório–descritivo. Para Dencker (1998), o 
estudo exploratório procura alcançar ou conseguir nova captação do fenômeno para 
que possa formular um problema mais preciso de pesquisa. A pesquisa descritiva tem 
como ideia central “a descrição das características de determinada população e o 
estabelecimento das relações entre as variáveis” (GIL, 1996, p. 46). Para uma melhor 
estruturação dos resultados encontrados, foi realizado o uso de mapas dialógicos para 
uma associação de ideias e melhor aproximação com o objeto de estudo. 

Além dos dados técnicos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a 
utilização do questionário com dezesseis perguntas com os representantes de seis 
empresas pesquisada, a fim de se coletar a história e os fatos sociais, bem como 
perceber a integração ou separação existente entre os agentes que alimentam o 
mercado de eventos em Natal. Segundo Lakatos e Marconi (2010), a entrevista “É um 
procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no 
diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. 

A abordagem qualitativa predomina a partir das falas dos empresários, pois é nesse tipo 
de abordagem que é apresentado um aprofundamento na compreensão do grupo social. 
“A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 
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com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de organização, etc” 
(GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

Para a sistematização dos dados, foram utilizados mapas conceituais apresentados por 
Spink (2010):  

Os mapas são instrumentos de visualização do processo de interanimação que 
possibilitam, entre outras coisas, mostrar o que acontece quando perguntamos certas 
coisas ou fazemos certos comentários. Possibilitam, sobretudo, nos sensibilizar para a 
existência de múltiplas modalidades de diálogos.(p.38) 

Desse modo, os mapas agrupam a sistematização dos dados em forma de tabelas, 
separadas por temática e entrevistas. Para Lima (2016, p. 27), é “através da entrevista 
é possível construir histórias de vida, captar experiências, valores, opiniões, aspirações 
e motivações dos entrevistados, escolhidos segundo os critérios e interesses do tema 
investigado”, agrupando o conteúdo de diferentes entrevistas a partir de tópicos-chaves 
organizados em forma de tabelas que facilitam o entendimento e a visualização 
integralizada do pesquisador. Assim, as entrevistas foram gravadas e transcritas para 
que depois pudessem ser agrupadas por conteúdo temático. Para manter o sigilo dos 

dados, os entrevistados foram identificados numericamente. 

 
Resultados e Discussões 

 
Diante do processo de coleta de dados foi possível identificar os apontamentos abaixo 
descritos acerca de cada temática explorada. A Tabela 1 se refere aos serviços 
oferecidos por cada empresa entrevistas: 
  

Tabela 1- Serviços oferecidos pelas empresas (Está em anexo) 

As empresas 02 e 04 oferecem serviços semelhantes e as 01, 03, 05 e 06 oferecem 
serviços diferentes, fato que se configura como um importante fator de amplitude e 
diversidade do mercado local e da abordagem da pesquisa. 

Já a Tabela 2 demonstra a atividade-fim das empresas selecionadas, que incluem 
operadoras de passeios turísticos, agências, serviços de buffet, montagem de eventos, 

agência de audiovisual e de receptivo, como segue. 

Tabela 2- Atividade fim das empresas (Está em anexo) 

Em relação aos principais eventos realizados entre os anos de 2016 e 2018, a Tabela 3 
evidencia: 

Tabela 3- eventos atuados diretamente entre os anos de 2016 e 2018 (Está em anexo) 

Além do fato de um dos Entrevistados não ter mencionado seus eventos, chama a 
atenção a limitante lista de eventos considerados relevantes, o que vai ao encontro da 
falta de informação e sistematização dos eventos realizados. Ademais, não foram 
disponibilizados os históricos de eventos realizados no período. Normalmente os 
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empresários atestam que, por motivos de concorrência, preferem não ceder as 
informações, fato que inviabiliza qualquer medição mercadológica eficiente. 

É relevante chamar atenção para o fato de que a maioria das empresas entrevistadas 
atestaram não desenvolver uma relação com o cliente após o contato com o Natal CVB. 
O Entrevistado 01 demonstrou que existe um relacionamento com o cliente final, 
entretanto não especificou como isso acontece; o Entrevistado 02 chamou a atenção 
que não teve um bom retorno em relação a captação de eventos com o Natal CVB, mas 
têm uma parceria muito forte com diversos hotéis e que o setor comercial da empresa 
leva o nome da instituição para grandes operadoras; o Entrevistado 03 diz que o contato 
inicial está relacionado ao Natal CVB e, ao término do evento, há um contato sem a 
intermediação da Instituição; o Entrevistado 04 expressa que tenta estabelecer uma 
relação com o cliente, mas que não tem um bom retorno do cliente do setor de eventos, 
pois são poucos os clientes que voltam a contratar os serviços oferecidos. Já o 
Entrevistado 05 denota que realizam o seu trabalho comercial individual após as 
rodadas de negócio, trabalhando relacionamento e cria um vínculo com o cliente, 
enquanto que o Entrevistado 06 argumenta que têm um diferencial no preço e no 
atendimento para manter o cliente, sempre aberto à negociação e desconto para 
clientes recorrentes. 

Sobre os eventos captados pelo Natal CVB, seus associados destacam que o órgão 
desempenha um papel importante na captação dos eventos para o município, como 

segue na Tabela 4. 

Tabela 4 - Eventos captados pelo Natal CVB entre os anos de 2016 e 2018. (Está em 
anexo) 

Para além dos Entrevistados que retratam fatos positivos sobre a captação do Natal 
CVB, o Entrevistado 02 não obteve um bom retorno sobre sua filiação ao órgão, que 
não tem sido um fator diferencial competitivo 

Sobre a inserção do Natal CVB no mercado local e as campanhas de filiação junto ao 
trade de eventos, praticamente todos foram associados via rodadas de negócio, que 
consistem na apresentação de vantagens competitivas e boas iniciativas para a 
ampliação do mercado local de eventos, conforme consta na Tabela 5. 

Tabela 5- Contato inicial com o Convention (Está em anexo) 

O Entrevistado 01 chama atenção para o fato de um evento na Paraíba que vendeu toda 
a rede hoteleira; o Entrevistado 02 explana que não teve uma boa relação à captação 
de eventos pelo Natal CVB; o Entrevistado 03 acha que o CVB têm um 
acompanhamento nos atendimentos, junto ao cliente com as rodadas de negócio, visitas 
técnicas em que há um agendamento com o maior zelo. O Entrevistado 04 expõe que 
não tem algo que marque em relação aos eventos, acredita que a empresa procura 
prestar uma excelência nos seus serviços; o Entrevistado 05 acredita que existe uma 
boa relação com os mantenedores e passa uma boa imagem da cidade; e o Entrevistado 
06 não respondeu. 

 Em relação ao tempo de filiação, destaca-se um relação de temporalidade considerável, 
em torno de 10 anos ou mais, 
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Tabela 6- Tempo de associação ao Natal CVB (Está em anexo) 

  

O Entrevistado 01 acredita que a associação ao Natal CVB agregou valor a sua 
empresa, bem como o crescimento do setor de turismo, empregabilidade e 
investimentos no município. Já o Entrevistado 02 não percebeu a diferença após sua 
associação. O Entrevistado 03 acredita que o CVB está mais produtivo do que 
antigamente, bem como o Entrevistado 04, que diz que os resultados são crescentes, 
visto que teve um período em que a atuação do órgão era praticamente inexistente, mas 
que, nos últimos anos, é notória a atuação do CVB no mercado. Já os Entrevistado 05 
e 06 não responderam. 

  

Quando questionados sobre o diferencial competitivo, dois responderam negativamente 
e dois preferiram não opinar, o que demonstra certa impopularidade do Natal CVB junto 
a seu mercado. Contudo, quando questionados sobre a importância do Natal CVB, 
ambos destacam ser positivo, embora sem grande retorno. Um entrevistado mencionou 
que estar associado ao Convention não trouxe resultados bons, pois têm dificuldades 
em fechar eventos que vieram através deles, como aponta a Tabela 7. 

  

Tabela 7- Vale a pena estar associado ao Natal CVB? (Está em anexo) 

Podemos denotar que a maioria das empresas entrevistadas chama atenção para o fato 
de que estar associado ao Convention é um fator positivo, aspectos como relevância 
para o mercado de turismo e eventos são mencionados. 

Sobre a avaliação da atuação do Convention de Natal frente à captação de eventos para 
Natal,entrevistado 01 diz que o Natal CVB atua com profissionalismo, estratégias, 
investimentos e são muito transparentes. O Entrevistado 02 acredita que está faltando 
investimento maior mediante as empresas de organização de eventos dos grandes 
polos, dos grandes centros, que precisa de um trabalho mais direcionado. O 
Entrevistado 03 acredita que estão realizando um trabalho incrível, eles olham as 
notícias de captações, das viagens, tendo uma contribuição direta com o destino. O 
Entrevistado 04 explicou que eles são bem atuantes, participado de bastante feiras, 
viagens para a captação de eventos, comprometimento com a captação de eventos. O 
Entrevistado 05 acredita que está sendo maravilhosa, impecável e excelente. O 
Entrevistado 06 explanou que é bem participativa, principalmente a nova gestão 2019, 
liderada por uma profissional que já veio de outro CVB, com perspectivas de renovação 
e modernização da gestão. 

Em relação às sugestão para a melhoria da atuação do Natal CVB junto aos seus 
parceiros, o Entrevistado 01 expõe a sugestão da parceria com o Governo Estadual. O 
Entrevistado 02 sugere a realização do fantour com as grandes operadoras. O 
Entrevistado 03 e o Entrevistado 04 não fizeram nenhuma sugestão de melhoria. O 
Entrevistado 05 sugere a criação de um filtro maior e entender, procurar ter um feeling 
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dessas empresas, estudar um pouco mais sobre elas, saber em que ela atuou para eles 
poderem direcionar para a área que elas realmente atuam. Já o Entrevistado 06 sugere 
que tenha uma maior transparência na prestação de contas e indicação dos associados 
para atenderem os eventos. 

Quando questionados sobre possíveis melhorias de relacionamento do produto com o 
mercado local, o Entrevistado 01 sugere melhorar a articulação público com o privado. 
O Entrevistado 02 acredita que é relevante organizar um workshop mostrando quais são 
as potencialidades dos destinos, dos fornecedores que estão aliados a eles. O 
Entrevistado 03, o 04 e 05 não fizeram nenhuma sugestão referente a esse tópico. O 
Entrevistado 06 acredita que é preciso uma maior transparência das atividades do CVB, 
afim de mostrar a relevância da organização para o destino e a mostrar a importância 
de ser um mantenedor associado. 

 

  

 

 

 
Conclusão 

 

O presente artigo teve como objetivo geral a compreensão do perfil das empresas 
entrevistadas e a sua relação com o Natal CVB. A pesquisa teve como base os anos de 
2016 a 2018. Desse modo, realização das entrevistas foi possível ter as respostas e por 
meio da transcrição das entrevistas, inserção em mapas e a análise de dados, a fim de 
entender a perspectiva dos entrevistados. 

Natal, assim como a maioria das capitais brasileiras têm como uma das suas atividades 
o turismo de eventos, envolvendo não só empresas específicas voltadas a eventos, 
como na área de montagem ou estrutura audiovisual, mas engloba e movimenta outros 
setores do turismo, como o segmento de receptivo, passeios e gastronomia. 

Outro dado muito interessante a ser comentado diz respeito à construção de uma 
relação da empresa junto aos seus clientes. Na maioria das empresas existe o contato 
com o cliente a partir das rodadas de negócios promovidas pelo Natal CVB e a entidade 
procura estabelecer vínculos com o cliente e no próximo evento, o cliente entre em 
contato diretamente à empresa. Nessa situação, o Natal CVB atua como uma ponte de 
ligação entre as empresas e o cliente do setor de eventos, cabendo à empresa 

desenvolver um trabalho comercial. 

As empresas estudadas, em sua maioria, têm um bom resultado na atuação em eventos 
entre os anos de 2016 e 2018. Em relação a eventos captados, grande parte dos 
entrevistados, denotam que a organização têm um papel imprescindível para os 
eventos, até mesmo um dos entrevistados chamou atenção para ao fato de que 85 a 
90% dos eventos que atuam ser captados pela organização. 
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A maioria das empresas têm a percepção de que estar associado a um CVB agrega 
resultados benéficos para a sua organização, como crescimento do setor do turismo, 
empregabilidade e investimento. Ademais, constataram que houve resultados 
proveitosos após a associação com a organização. 

Outro fato interessante diz respeito ao tempo de associação das empresas ligadas aos 
eventos a organização, a maioria das empresas que são associadas estão a um tempo 
considerável junto ao Natal CVB. 

Ademais, um elemento que foi possível identificar no estudo diz a percepção dos 
mantenedores sobre a organização, expondo que ela está em constante processo de 
melhora e crescimento, e que nos dias atuais está com uma maior atuação no cenário 
de eventos na cidade do que antigamente. 

Outro fato a ser destacado é referente a atuação do Convention de Natal frente à 
captação de eventos para Natal, em relação a qualidade dos serviços que a empresa 
oferece, a maioria dos entrevistados denotaram para o fato de que a organização 
procura prestar uma excelência nos seus serviços assim como uma boa relação com os 
mantenedores e passa uma boa imagem da cidade, tendo a percepção de oferecer um 

serviço com profissionalismo e com qualidade. 
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TÍTULO: Ajuste fiscal e implicações para o agravamento das condições de pobreza e 

da desigualdade social 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva socializar os resultados parciais obtidos na pesquisa intitulada “As 
implicações do ajuste fiscal na efetivação das políticas sociais no agravamento da 
pobreza e desigualdade e no trabalho profissional de assistentes sociais no RN (2014 - 
2018)”, em consonância com o plano de trabalho que pretendeu desvelar as 
consequências do ajuste fiscal no Brasil para a agudização da pobreza e desigualdade 
social. Para isso, a investigação foi balizada no método crítico-dialético que apreende a 
totalidade dos fenômenos sociais, para além da sua aparência imediata. O 
procedimento teórico-metodológico pautou-se em uma ampla revisão de literatura, 
acrescida de análises documentais sobre a incidência do ajuste fiscal na realidade 
brasileira. Como resultados, os instrumentos permitiram desvelar as refrações do 
receituário neoliberal para o constrangimento no financiamento em políticas sociais, 
rebatendo diretamente nas condições aviltantes da classe trabalhadora. Perpetrado por 
mais de duas décadas no Brasil esse receituário neoliberal, orientado pelos organismos 
internacionais, sob a égide do capital financeiro, comprometeu nos últimos anos quase 
metade do orçamento da união com a primazia na gestão do pagamento da dívida 
pública que resultou na intensificação do hiato entre dois pólos; de um lado acúmulo de 

riqueza; do outro a pobreza, miséria e derruição dos direitos sociais. 

 
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal. Pobreza. Desigualdade social. 

TITLE: Fiscal adjustment and implications for worsening poverty and social inequality 

Abstract 

This report aims to socialize the partial results obtained in the research entitled “The 
implications of fiscal adjustment in the implementation of social policies in the worsening 
of poverty and inequality and in the professional work of social workers in RN (2014 - 
2018)”, in line with the This work aimed to unveil the consequences of fiscal adjustment 
in Brazil for the worsening of poverty and social inequality. For this, the investigation was 
based on the critical-dialectical method that apprehends the totality of social phenomena, 
beyond their immediate appearance. The theoretical-methodological procedure was 
based on a broad literature review, added by documentary analyzes on the incidence of 
fiscal adjustment in the Brazilian reality. As a result, the instruments made it possible to 
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uncover the refractions of the neoliberal prescription for the constraint in financing social 
policies, directly counteracting the demeaning conditions of the working class. 
Perpetrated for more than two decades in Brazil, this neoliberal prescription, guided by 
international organizations, under the aegis of financial capital, has in recent years 
compromised almost half of the union's budget with the primacy in the management of 
public debt payment that resulted in the widening of the gap. between two poles; on the 
one hand wealth accumulation; on the other, poverty, misery and the destruction of social 
rights. 
 
Keywords: Fiscal adjustment. Poverty. Social inequality. 

Introdução 

Este relatório é resultado do plano de trabalho sobre o “Ajuste fiscal e suas implicações 
no agravamento da pobreza e desigualdade social (2014-2018)”. O presente plano de 
trabalho, assim, está diretamente para o objetivo geral de desvelar as implicações do 
ajuste fiscal para o agravamento das condições de pobreza e da desigualdade social no 

RN. 

A crise estrutural do capital da década de 1970 trouxe vários impactos para a classe 
trabalhadora, a desigualdade começou a ganhar novas proporções, devido ao um 
reordenamento do Estado e um novo modo de produção que influencia fortemente nas 
relações sociais. A flexibilização do modo de produção trazida como uma “nova solução” 
para os males do capital foi um impacto bastante considerável para os trabalhadores 
visto que o trabalho ficou mais precarizado, havendo também a perda de direitos 
conquistados ao longo da história, a jornada sendo aumentada, assim pauperizando 
ainda mais a sociedade. Os investimentos dos capitalistas maciçamente em 
maquinários, capital constante, o uso da tecnologia a favor do capital levou há um 
aumento de desemprego, sendo uma estratégia do sistema para sair da crise levando 
ao um rebaixamento de salários e aumento no exército industrial (ANTUNES, 2002). 

O neoliberalismo emergido como uma reação às políticas de bem estar social é uma 
corrente ideológica que prega o estado mínimo, visa a redução de gastos sociais devido 
acreditar que o mercado se auto-regula e que o estado tem que interferir o mínimo 
possível. Esta corrente possui uma hegemonia na sociedade, prega fortemente a cultura 
do individualismo, tem influência nos partidos políticos, nos veículos de comunicação, 
na política, na academia, Harvey (2008) aborda que é hegemônico nas tradições e 
valores culturais, assim levando a culpabilização e criminalização da pobreza. Tanto o 
modo de produção flexível quanto o neoliberalismo são produtos que o capital tem para 
conseguir manter seus pilares que o sustenta, levando a sociedade a desigualdades 
discrepantes, há uma funcionalidade nessas duas ferramentas do capital. A ausência 
do Estado nas políticas sociais e sua atenção para o capital financeiro causa 
desequilíbrios macroeconômicos, assim gerando cada vez mais desigualdades que se 
expressão na sociedade. O sistema imperialista utiliza-se do fundo público para se 
manter, o Estado é fundamental para a sua manutenção. Segundo Iamamoto (2007, 
p.117, grifos do autor) “O poder das finanças foi construído com o endividamento dos 
governos, [...] criando-se a indústria da dívida” percebemos o quanto que o capital 
financeiro interfere nas finanças do Estado, deixando que este não atenda as políticas 

sociais como deve. 

Os países da América Latina são os mais afetados com as políticas neoliberais visto 
que não tiveram, diferentemente de países europeus, políticas de bem estar social 
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efetivadas. Desde os anos de 1980 que as pressões estão aumentando nos governos 
de países periféricos pelas organizações internacionais, Banco Mundial, FMI, levando a 
uma “condução doméstica” das economias dos países subdesenvolvidos (FIORI, 1998). 

 

Metodologia 

 
O presente trabalho se desenvolve a partir de uma análise da realidade na perspectiva 
de totalidade, apropria-se do método dialético-crítico. Fez necessário analisar as 
complexidades da questão social compreendendo as relações sociais em sua 
totalidade. As categorias para análise como mediação, historicidade, contradição e 
totalidade são fundamentais para o projeto de pesquisa proposto. Entender a estrutura 
da sociedade em que tal objeto se encontra é bastante pertinente visto que busca 
respostas mais qualificadas para o estudo realizado. No processo investigativo o método 
dialético-crítico relaciona a questão subjetiva e objetiva, os fenômenos sociais em seu 
contexto e interconectados à luz da totalidade, articulação entre quantitativo e qualitativo 
formam assim o método que desvela o aparente (PRATES, 2016). 

A metodologia desenvolvida visa alcançar os objetivos postos no plano de trabalho, 
incluindo a participação do discente, na tentativa de treiná-lo para obter habilidades que 
possam garantir o conhecimento ao desenvolver pesquisas. Os objetivos da pesquisa 
como aprender conceitos básicos da pesquisa social, o método utilizado, estratégias 
metodológicas para trabalho em campo, tratamento e análise de dados na pesquisa 
qualitativa e quantitativa são fundamentais na produção do conhecimento. Habilidades 
obtidas como desenvolvimento técnico e político para coleta, análise e emissão de 
resultados na pesquisa, dessa forma produzindo conhecimento que pressupõe 
apreensão teórica que norteiam o objeto de estudo. Também a pesquisa contempla a 
capacidade de argumentar, expor, elaborar ideias na escrita com coerência. 

Foi planejado em equipe a realização de um levantamento bibliográfico e a coleta de 
dados documentais que subsidiaram na produção de conhecimento do objeto. 
Primeiramente, foi debatido no grupo de pesquisa conceitos fundamentais para 
compreender como se caracteriza uma pesquisa social, autores como: (MINAYO, 2013; 
PRATES, 2016), que permitiram consubstanciar o percurso metodológico desta 
pesquisa. 

Dando sequência, a bibliografia levantada para adentrar no debate da crise estrutural 
do capital utilizou-se o livro “A crise estrutural do capital” de István Mészáros, onde foi 
estudado a introdução, escrita por Ricardo Antunes, e o capítulo 2 e 7 dando suporte ao 
debate mais atual. Também foi utilizado em grupo a discussão sobre o aprofundamento 
do neoliberalismo e o papel do estado na crise do capital estudando os seguintes texto: 
“Balanço do neoliberalismo” de Perry Anderson e o livro “O neoliberalismo: histórias e 

implicações” de David Harvey. 

Em suma, a metodologia proporcionou apropriar-se das categorias propostas na 
pesquisa para o estudo da realidade na perspectiva do método dialético-crítico. A 
apreensão dos conteúdos, dos dados coletados, da análise, emissão de dados obtidos 

nos documentos e da produção de conhecimento no grupo de pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 
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A dinâmica que opera o modo de produção capitalista foi reconfigurada no cenário pós-
crise dos anos 1970, alterando sua lógica de acumulação, cujo epicentro passou a ser 
a esfera financeira, num processo de mundialização de capital criando polos 
diametralmente opostos: “ [...] a polarização da riqueza em um pólo social (que é 
também espacial), e no outro pólo, a polarização da pobreza e da miséria mais 
‘desumana’ ”(CHESNAIS, 2000, p.13). 

A partir dos dados levantados na pesquisa foi possível observar que, em um cenário de 
crise estrutural, estratégias econômicas, políticas e ideológicas são essenciais para 
reverter a queda das taxas de lucro e manter o processo de acumulação do sistema 
cujo modus operandi é a exploração da força de trabalho. Medidas tuteladas e 
orientadas pelos organismos internacionais – Banco Mundial e Fundo Monetário 
Internacional (FMI) – estão no rol dessas estratégias de ajustamento das contas 
públicas para manter o controle da ordem econômica. O ajuste fiscal, portanto, 
concentra medidas desenvolvidas pelo Estado, que são devidamente orientadas por 
esses organismos, para criação de superávits primários com vistas a garantir o 

pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida pública (SALVADOR, 2017). 

No Brasil, a adoção das políticas de cunho neoliberal, bem como do pacote de ajuste 
fiscal deu-se inicialmente no contexto pós-transição democrática, década de 1990, 
ainda na gestão do presidente Itamar Franco, com a implementação do Plano Real que, 
segundo Salvador (2017a), o tripé consistia em uma política monetária e suas altas 
taxas de juros, liberdade cambial – permitindo entrada e saída de divisas e, uma política 
fiscal, que se ancora no superávit primário. Desde então o receituário neoliberal vem 
sendo introjetado paulatinamente pelos governos subsequentes, alimentando o capital 
e a burguesia financeira e parasitária em detrimento das condições deletérias da classe 
trabalhadora, “e assim, em nome da necessidade de pagar a dívida, todo um arsenal de 
mudanças, que contribuem para alimentar a lucratividade do capital, ganha ares de 
benefícios para toda a coletividade, universalizando interesses que são, na verdade, 

exclusivos à grande burguesia” (BRETTAS, 2012, p.112). 

Entre medidas adotadas pelo Estado está a drenagem do fundo público, como forma de 
salvaguardar os interesses do capital e escamotear o investimento em políticas sociais. 
Atualmente, um instrumento relevante para subsidiar a lógica de canalização de 
recursos é a chamada Desvinculação dos Recursos da União (DRU) – criada no ano 
2000, em que foi permitido, já em 2004, a desvinculação de um total de 20% do 
orçamento das políticas de seguridade social, para garantir o superávit e firmar a 
manutenção de recursos para o pagamento de uma dívida pública. Todavia, o 
percentual usurpado da Seguridade Social é ampliado de 20% para 30% no ano de 
2016, por meio da Emenda Constitucional nº96, o que demonstra a primazia da gestão 
dos ativos da dívida pública em detrimento do investimento em políticas sociais, em 
consonância com o receituário neoliberal que tende a reduzir o tamanho do Estado com 

as demandas sociais. 

Além da elevação do percentual da DRU, a pesquisa permitiu revelar que recentemente 
acirra-se o constrangimento no financiamento de diversas políticas, como pode ser 
observado com a aprovação da Emenda Constitucional nº95, em dezembro de 2016, 
que impõe um Novo Regime Fiscal com um teto de gastos para as despesas primárias 
pelo prazo de vinte anos, sem impor restrições – do mesmo modo – ao pagamento dos 
juros e amortizações da dívida. Essas medidas de apropriação dos recursos 
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socialmente produzidos, por meio do superávit primário, das renúncias tributárias e do 
novo regime fiscal, tem como gerência o braço do Estado, com um papel decisivo nessa 
lógica de acumulação centrada na esfera financeira, que conforme Mészáros “[...] o 
sistema do capital não sobreviveria uma única semana sem o forte apoio que recebe do 

Estado” (MÉSZÁROS, 2003, p. 29 apud SALVADOR, 2012, p.6). 

Dessa forma, a crise financeira acaba sendo paga pelo montante de riqueza produzida 
que deveria retornar aos seus produtores na forma de investimento em políticas sociais 
e recursos para os serviços públicos, mas acaba sendo direcionada para alimentar o 
capital parasitário por imposição desse pacote de ajustes. Essa articulação, ainda 
conforme Salvador (2017) vem comprometendo cerca de um terço do orçamento com 
as despesas de dívida pública, em 2015, através dos dados do Sistema Siga Brasil, por 
exemplo, cerca de R$ 417,25 bilhões foram destinados exclusivamente para o 

pagamento de juros e amortizações, quase 25% do orçamento do referido ano. 

Esse número é ainda mais expressivo de acordo com a Auditoria Cidadã da Dívida, em 
2015, com dados coletados no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAFI), a União gastou o equivalente a 42,43% com o pagamento de 
juros e amortizações da dívida pública, cerca de R$ 962 bilhões de um total de R$ 2,268 
trilhões de reais do Orçamento Geral da União. Todavia, destinados à seguridade social, 
os recursos somados não correspondem a 30% desse orçamento, sendo 
respectivamente 22,69% para a previdência social, 4,14% para a saúde e apenas 3,05% 

para a assistência social. 

O escoamento dos recursos públicos para dívida pública se intensificam nos anos 
subsequentes, como pode ser observado no ano de 2018, já em vigor a DRU de 30% e 
a EC.95, nesse ano o Orçamento Federal pago foi de R$ 2,621 trilhões de reais, dos 
quais 40,66% foram para a dívida pública, um total de R$ 1,065 trilhões de reais que 
deixaram de financiar as políticas sociais. Desse total pago, à previdência social foram 
destinados 24,48%, à saúde 4,09% e à assistência social 3,26% do montante. Contudo, 
embora à previdência e assistência configurem aumento no percentual quando 
comparado ao ano de 2015, nota-se que são valores irrisórios, sobretudo à assistência 
com apenas 0,21% de diferença, tendo em vista que o orçamento de 2018 teve um 
acréscimo de R$ 353 milhões de reais do total de 2015. O cenário para os próximos 
anos são sucessivas perdas nas políticas sociais, quanto à política de assistência, por 
exemplo, conforme a Nota Técnica nº 27 do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada 
(IPEA), estimativas revelam que os recursos com vigência da Emenda que estabelece 
um teto de gastos para os próximos 20 anos, teriam uma queda de 0,70% do PIB em 
2036, além de perdas progressivas que totalizariam R$ 868 bilhões, o que 
comprometerá a cobertura das políticas sociais, a garantia dos direitos e as condições 
de pobreza e desigualdade. 

A implementação desse pacote de medidas de ajuste fiscal ao articular a ampliação da 
lucratividade do capital com o acirramento das expressões da questão social ampliou a 
sociedade desigual e combinada reverberando na ampliação da desigualdade social. 
Apesar da pobreza ser um produto necessário e ineliminável do MPC, engendrada com 
a Lei geral de acumulação, pode ser mediada com os investimentos do Estado no 
campo das políticas sociais. Entretanto, em face das políticas de cunho neoliberal e 
apropriação do fundo público para alimentar o capital parasitário por imposição do 
pacote de ajuste fiscal os investimentos sociais são cada vez mais retraídos enquanto 
cresce o orçamento destinado para o pagamento da dívida pública. Essa dinâmica que 
sustenta o capital em plano mundial se acirra nos países periféricos incluindo a América 
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Latina reatualizando a lei geral de acumulação capitalista: “Quanto maior a riqueza 
socialmente produzida, maior a acumulação dela por alguns poucos [...] e maior a 
pauperização da maioria” (SIQUEIRA, 2011, p. 212). 

Assim, o percurso histórico de aplicação desse receituário neoliberal com as medidas 
de ajuste fiscal na América Latina contribuiu para o aprofundamento da desigualdade 
social, ampliando “a distância que separava ricos de pobres” (BORÓN, 1995, p.97) 
vislumbrada ao 26 indivíduos em 2018 concentrarem a mesma riqueza que os 3,8 
bilhões de pessoas que compõe a metade mais pobre do planeta (OXFAM, 2019). 
Paradoxalmente, o aprofundamento da desigualdade social não é incomum ao 
neoliberalismo tendo em vista que para essa doutrina o acúmulo de riqueza e, 
consequentemente, de pobreza é sinal de que se está caminhando no rumo correto, em 
que as forças do mercado atuantes se movem sem interferências. 

Dessa forma, a pobreza não é algo dado naturalmente, mas sim pautada nas formas de 
organização, produção e distribuição da riqueza, por isso categoria política localizada 
nas “relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista em que 
convivem acumulação e miséria” (YAZBEK, 2006, p. 22-23). E ao ser expressão direta 
das relações capitalistas, a pobreza ampliou-se com o plano de radicalidade neoliberal 
que deixou como legado uma sociedade heterogênea e desigual marcada por outras 
condições reiteradoras de desigualdade (classe, gênero, raça e etnia) exacerbadas com 
a aplicação de suas medidas. 

Ao ampliar as condições de pobreza com seu plano de radicalidade, o neoliberalismo 
interliga-se com o processo de mundialização do capital que acentuou as tendências de 
polarização e desigualdade visto que o capital mundializado acirra a concentração da 
riqueza em um polo social e acentua a polarização da pobreza no outro, o que 
potencializa a lei geral de acumulação capitalista em que se sustenta a questão social. 
Assim, a pobreza condensa a manifestação mais latente da questão social, e dessa 
forma as duas categorias não se separam visto que a situação das classes 
subalternizadas vincula-se ao acirramento da questão social, sobretudo no contexto de 

radicalidade neoliberal, disputa do fundo público e mundialização do capital. 

O Brasil enquanto país que concentra ⅓ da população latino-americana expressa esse 
acirramento das expressões da questão social ao apresentar o aumento significativo 
dos níveis de pobreza (US$5,50 dólares por dia) entre 2014 e 2017 passando de 36,2 
milhões de brasileiros que corresponde a 17,9% da população para 43,5 milhões o que 
representa 21% da população do país (Banco Mundial, 2019). Concomitantemente 
também aumentou os indicadores sobre a extrema pobreza (US$ 1,90 por dia/R$ 140,00 
mensais em valores de 2017), passando do patamar de 6,6% da população em 2016 
para 7,4% em 2017 (IBGE, 2017). O aumento dos níveis de pobreza e desigualdade na 
realidade nacional atesta a dinâmica de funcionamento capitalista acirrada com a 
mundialização do capital e a atuação do receituário neoliberal que na 
contemporaneidade continua a construção do legado de sociedades heterogêneas 

resultantes de um desenvolvimento desigual e combinado. 

Assim, o presente estudo desvelou que a lógica excludente do capital mundializado ao 
avançar na contemporaneidade amplia a pobreza, “exclusão” e subalternidade 
enquanto indicadores de uma forma de inserção na vida social expressos pelo não 
acesso ao usufruto mínimo da riqueza socialmente produzida. Tal dinâmica situa-se no 
contexto de ofensiva do capital na apropriação do fundo público que destinado a 
alimentar a burguesia financeira retraem o financiamento das políticas sociais colocando 
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a nu (para além dos dados estatísticos) a face mais degradante da desigualdade no 
acesso aos bens, serviços e direitos essenciais. A retração do acesso aos bens e 
serviços sociais atesta, então, a banalização do humano própria de um desenvolvimento 
econômico que se traduz na barbárie social. O legado neoliberal com as medidas de 
ajuste fiscal nos países periféricos e em particular na realidade brasileira, portanto, se 
aprofunda e amplia o contingente populacional que vivencia privações tanto no usufruto 
de bens e serviços quanto no campo dos direitos, das possibilidades e esperanças. 

 

Conclusão 

 

Sob a égide do capital financeiro, em face de uma ofensiva neoliberal, acirram-se as 
disputas pela apropriação da riqueza socialmente produzida com vistas a sustentar a 
reprodução ampliada do capital. Com base no levantamento de dados, observou-se que 
medidas de ajustamento fiscal, orientadas pelos organismos internacionais, que 
intensificam o constrangimento dos recursos estatais destinados às políticas sociais em 
detrimento de um superávit primário para drenagem dos recursos para o pagamento de 
juros, amortizações e encargos da dívida pública. 

A primazia na gestão da dívida pública, nos últimos anos, vem comprometendo quase 
metade do orçamento da União para alimentar o capital financeiro e um punhado de 
credores que detêm os títulos da dívida, atrofiando os investimentos em serviços e 
políticas sociais e rebatendo diretamente nas condições aviltantes da população, sobre 
quem recai o ônus dessa dinâmica de acumulação parasitária. 

O receituário neoliberal que disciplina os países de capitalismo dependente e ajusta as 
contas públicas, perpetrado no Brasil ao longo de duas décadas, na verdade, é um 
projeto de sociedade, na qual criam-se dois paralelos, desiguais e combinados, de um 
lado: ampliação da lucratividade do capital; do outro: agudização da pobreza, miséria e 
derruição de direitos. Essas transformações em curso conformam sociedades desiguais 
que vão deixando suas marcas na população mais empobrecida ampliando o 
contingente populacional que vivencia privações tanto no usufruto de bens e serviços 
quanto no campo dos direitos e possibilidades expressando-se no aumento da pobreza, 
na debilidade da saúde, na moradia precária, na alimentação insuficiente, na revolta e 
na tensão. As marcas de uma sociedade desigual engendram também subjetivamente 
um homem fragmentado, divorciado de si mesmo, que enfrenta o desafio de conviver 
com a desigualdade, “entre pobreza e riqueza, entre acesso e não acesso, entre 

possibilidade e não possibilidade” (BOSCHETTI, 2012, p.45). 

Então, em face da complexidade das refrações do ajuste fiscal para o agravamento das 
condições de pobreza recomenda-se aprofundar a temática em estudos posteriores, já 
previstos de continuidade no projeto de pesquisa que esse plano se situa, para desvelar 
como o agravamento das condições deletérias da classe trabalhadora é refletido no 
Brasil, particularmente nas regiões que historicamente sofrem com maior impacto a 
dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado, como as regiões Norte e Nordeste. 

Além do desafio em aprofundar o estudo, ressalta-se o de buscar caminhos que possam 
recompor os homens fragmentados pelo avanço dessa ofensiva do capital que 
submetidos a tal lógica tornam-se divorciados de si mesmos. E que ao se reconstruírem 
no campo das possibilidades e esperanças esses homens também possam recompor 
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essa sociedade fragmentada e desigual, mesmo sabendo que realizar tais feitos numa 
sociabilidade que submete às necessidades humanas ao poder das coisas é a questão. 
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TÍTULO: IDENTIFICANDO INSERÇÃO DOS EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DA UFRN 

Resumo 

 

O objetivo do artigo é analisar a inserção profissional dos egressos do Mestrado 
Profissional em Gestão Pública ofertado pela UFRN. Para tanto, realizou-se coleta de 
dados com 52 egressos do PPGP, de um total de 80, por meio de formulário online, na 
plataforma Google Forms. O formulário contemplou dados pessoais, formação 
acadêmica e exigências organizacionais. Observou-se a importância da formação 
fornecida pelo mestrado profissional em gestão pública na preparação profissional para 
o mercado de trabalho atual, embora se faça necessário o reforço na relação entre a 
teoria e a prática e diversificação das referências bibliográficas. 

 
 
Palavras-chave: mestrado profissional em gestão pública. PPGP. Egressos do PPGP. 

TITLE: IDENTIFYING THE INSERTION OF THE UFRN PUBLIC MANAGEMENT 

GRADUATE PROGRAM 

Abstract 

The article’s objective is to analyse the professional inception of graduates in the 
Professional Masters in Public Management offered by UFRN. For that, data were 
collected with 52 graduates from PPGP, from a total of 80, through online forms, on the 
Google Forms platform. The form includes personal data, academic background and 
organizational requirements. It was observed that the training accomplished in the 
professional masters in public management is essential for the current work market, 
although it is necessary to reinforxe the relation between theory and pratics and the 
diversification of bibliographic words is important. 

 
Keywords: professional masters in public management. PPGP. PPGP graduates. 

Introdução 

O ensino superior no país é tido historicamente como determinante na busca de melhor 
qualidade de vida, diferencial no ganho salarial e, ainda, como propulsor do crescimento 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 479 

 

profissional e pessoal. Silva (2016, p. 21) aponta que o ensino superior é decisivo para 
a satisfação das exigências do mercado de trabalho e necessidades da sociedade, 
assim como se coaduna às metas e diretrizes do governo, seja como ferramenta no 
desenvolvimento sustentável da nação, seja através da melhor qualidade na prestação 

de serviços para o corpo social. 

Festinalli (2005, p. 137) destaca que o espaço da universidade e, em consequência, dos 
programas de pós-graduação, podem ser tidos como espaços direcionados à reflexão, 
ao pensamento crítico e geração do conhecimento. Além disso, devem ser vistos como 
propulsor da formação de profissionais aptos para o mercado empresarial e 
organizações publicas e do terceiro setor. 

Na década de 1990 surge o mestrado profissional em administração, modalidade de 
especialização do tipo stricto sensu. O MPA surge em um contexto de globalização da 
economia e dos processos produtivos, além da abertura da economia para o mercado 
externo. Essas condições levam à necessidade crescente de mão de obra qualificada 
que consiga atuar nesses mercados em constante expansão. (BISPO, 2014). Ademais, 
Festinalli (2005, p. 139 e 140) com base nas ideias de Coltro (1999), evidencia que após 
a década de 1980 a sociedade passa por um processo de ruptura e transformação: as 
organizações burocratizadas e hierarquizadas dão lugar à nova realidade, pautada na 
informação e no conhecimento acessível, amplo, dinâmico e inovador. Dessa forma, 
“esses fatos determinam uma necessária mudança de comportamento dos 
administradores das organizações, em busca da estruturação de mecanismos de 
aprendizagem contínuos para a sua sobrevivência no mercado de trabalho”. 
(FESTINALLI, 2005, p. 139 e 140) 

As alterações nos setores econômico, político, social e cultural causam transformações 
nas organizações, que culminam em mudanças na atuação do profissional 
administrador. Dessa forma, ocorre uma mudança de paradigma, resultando em um 
crescente escopo de atuação desse profissional. (FESTINALLI, 2005, p. 139) 

É indispensável que a formação dos gestores esteja alinhada com as demandas do 
setor de negócios do país. Assim, o meio acadêmico e empresarial devem observar, de 
forma constante, os setores econômico, cultural, social e político para análise e 
consequente implementação do processo de gestão. A cada dia cresce a necessidade 
de que os administradores portem, além das habilidades para o exercício da profissão, 
a criatividade indispensável para a concepção de inovações. Dessa forma, o ensino em 
administração deve ser pautado na instrução em torno da melhor prática, embora a 
melhor prática seja tida como um alvo móvel que se permuta de acordo com as 
condições ambientais. (FESTINALLI, 2005 apud BETHLEM, 1999) 

Partindo disso, “observa-se que ao longo dos anos a profissionalização da gestão 
pública passou a ser tratada como um dos principais pilares para melhoria da qualidade 
do serviço público no país.” (CHAVES, 2018, p. 31). Assim, percebe-se a crescente 
necessidade de estudos ligados à área da gestão pública, com enfoque ao perfil dos 
egressos, necessidades da formação acadêmica e de que maneira essa formação 
impacta nas organizações às quais o indivíduo pertence. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar a contribuição do processo 
formativo do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública para a melhoria de 
desempenho das organizações públicas às quais o egresso atua. Além disso, também 
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pretende identificar a relação entre a formação acadêmica e a mobilidade interna dos 
egressos, assim como identificar os fatores decisivos, relacionados à formação 
acadêmica, para viabilizar o melhor aproveitamento do profissional na organização. 

 

Metodologia 

 

A princípio, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando construção do 
embasamento teórico necessário, assim como auxílio na criação do formulário usado 
para a coleta de dados. Quanto aos objetivos, o estudo pode ser definido como 
descritivo, uma vez que visa descrever as características de determinado grupo, nesse 
caso, os egressos do PPGP. 

Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser definida como quanti-qualitativa. Souza e 
Kerbauy (2017, p. 34), citando Santos Filho (1995), apontam que “a complementaridade 
deve ser reconhecida, considerando os distintos e variados desideratos da pesquisa nas 
ciências humanas, cujos propósitos não podem ser alcançados por uma única 
abordagem.” 

A coleta de dados ocorreu por meio da plataforma Google Forms, através de um 
formulário online que estava categorizado em formação acadêmica, exigências 
organizacionais e dados pessoais. A parte relativa à formação acadêmica diz respeito 
às expectativas antes de ingressar no PPGP e impressões após a conclusão do curso; 
em relação às exigências organizacionais, foram questionadas as mudanças após a 
conclusão, as competências desenvolvidas no PPGP e, ainda, a inserção profissional 
na instituição. Ademais, foram abordados aspectos pessoais, como sexo, faixa etária e 
renda, objetivando traçar o perfil do egresso. 

Fluxograma 1: Tratamento dos dados coletados 

No total, o formulário contou com 32 perguntas, divididas da seguinte maneira: 15 em 
relação à formação acadêmica, 9 relacionadas às exigências organizacionais e 8 sobre 
dados pessoais. A pesquisa contou com uma amostra de 52 egressos, tendo estes sido 
contatados através do endereço de e-mail e, daqueles que não se obtinha retorno, o 
contato através telefone. Vale ressaltar que os dados foram fornecidos pela 
Coordenação do PPGP e que a coleta ocorreu no período de outubro de 2018 e março 
de 2019. 

  

 

Resultados e Discussões 

 

Dados pessoais/Perfil do egresso 

Foram analisados parâmetros como sexo, faixa etária, estado civil, faixa de rendimento, 
tempo de trabalho na instituição, tempo de trabalho na administração pública e, ainda, 

a função atual exercida pelo egresso. 
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A distribuição dos egressos aponta para uma proporção de 65,4% de homens e 34,6% 
de mulheres, não tenho havido nenhum indivíduo que optou por não identificar o gênero 
a que pertence. Quando questionados a respeito da idade, 53,8% afirmam possuir 
acima de 35 anos, 32,7% possuir entre 31 e 35 anos, 11,5% possuir entre 26 e 30 anos 
e, por fim, apenas 1,9% está inserido na faixa etária dos 21 aos 25 anos, como 
explicitado na tabela a seguir: 

Gráfico 1: Faixa etária dos egressos 

Em relação ao estado civil, 64,7% dos egressos são casados, 25,5% são solteiros, 5,9% 
são divorciados e 3,9% possuem união estável. No que diz respeito às faixas de 
rendimento, 40,4% recebem entre 6 e 9 salários mínimos, 34,6% recebem acima de 9 
salários mínimos, 23,1% recebem entre 3 e 6 salários mínimos e apenas 1,9% recebe 
até 3 salários mínimos. Assim, somando-se a porcentagem de egressos que recebem 
acima de 9 salários e entre 6 e 9 salários, percebe-se que 75% do total de egressos 
possuem uma faixa de rendimento acima de 6 salários mínimos, como demonstrado no 
Gráfico a seguir: 

Gráfico 2: Faixa de rendimento dos egressos 

Desse modo, conseguiu-se estabelecer que o perfil do egresso do curso do PPGP da 
UFRN é, predominantemente, formado por homens acima de 30 anos, casados, e com 
faixa de rendimento acima de 6 salários mínimos. 

Quanto ao tempo de trabalho na administração pública, 61,5% atua há mais de 9 anos, 
26,9% de 6 a 9 anos, 9,6% de 3 a 6 anos e apenas 1,9% atua no intervalo de 1 a 3 anos. 
Já quando se fala em tempo de trabalho na instituição, tem-se que 45,1% atua há mais 
de 9 anos, 31,4% atua de 6 a 9 anos, 21,6% atua de 3 a 6 anos e apenas 2% atua no 
intervalo de 1 a 3 anos, conforme os gráficos abaixo. 

Gráfico 3: Tempo de trabalho na administração pública 

Gráfico 4: tempo de trabalho na instituição 

Além disso, merece destaque a percepção de que a maior parte dos egressos, 
independentemente do local de atuação, seja na instituição, seja na administração 

pública, já atua há mais de 9 anos. 

Em relação à atual função que o profissional egresso exerce, 48,1% relatam que 
exercem função técnica, 28,8% de gerência, 11,5% de assessoria, 3,8% de 
coordenação, 3,8% se aposentaram, 1,9% atua em chefia de gabinete e 1,9% exerce 

cargo na pró-reitoria adjunta de administração. 

Por fim, com o intuito de entender melhor as necessidades que não foram atendidas e 
que são passíveis de modificações, assim como sugestões dos egressos, foi 
disponibilizada uma caixa de comentários para que estes apontassem o que julgassem 
necessário. Desse modo, 14 respostas foram contabilizadas e subdivididas em nove 
categorias gerais, dispostas na Tabela abaixo. 

Tabela 1: Sugestões de melhorias para o mestrado profissional em gestão pública e 
impressões dos egressos. 
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Formação acadêmica 

No que tange à formação acadêmica, o questionário analisou os seguintes aspectos: 
qual era a formação acadêmica do egresso, de que forma o egresso avalia a formação 
ofertada durante o mestrado profissional em gestão pública para a prática profissional e 
exigências do trabalho, assim como quais eram as expectativas de formação ao 
ingressar no PPGP, avaliando se as expectativas foram cumpridas e quais os elementos 
decisivos no percurso. 

Traçou-se um paralelo entre a qualificação para o trabalho antes de ingressar no 
mestrado profissional em gestão pública e após o término, analisando quais foram os 
fatores que colaboraram para isso. Além disso, procurou-se identificar o que o PPGP 
deve fazer para preparar melhor os profissionais das instituições públicas e qual seria a 
expectativa de carreira do egresso em cinco anos. 

Ademais, indagou-se se os objetivos da proposta formativa do PPGP foram alcançados 
ao longo da formação e como os entrevistados avaliavam a experiência acadêmica e 
profissional dos professores, de forma a analisar se a mesma é adequada para garantir 
a qualidade das atividades do mestrado. Por fim, foi feita uma análise em torno dos 
trabalhos finais exigidos pelo programa, incluindo os que foram desenvolvidos no 
formato de projeto de intervenção ou de dissertação. Buscou-se, também, entender a 
contribuição dos trabalhos finais para as instituições dos egressos. 

A princípio, foi feito um levantamento de qual era a formação acadêmica dos 
entrevistados. As formações de maior destaque foram administração, direito e 
contabilidade, contemplando 33,3%, 15,7% e 11,8% dos egressos, respectivamente. 
Merecem destaque a engenharia e a tecnologia da informação, com 5,9% de 
profissionais cada e, ainda, a publicidade e propaganda, com 4%. Além disso, 13 
profissões diferentes foram citadas uma única vez, correspondendo a 2% cada, a saber: 
assistente social; designer gráfico; secretário executivo; biólogo; jornalista; 
farmacêutico; nutricionista; gestor público; pedagogo; psicólogo; matemático e 
tecnólogo em gestão pública. 

Após obter as informações referentes à formação acadêmica, questionou-se qual era a 
avaliação que o egresso fazia da formação acadêmica ofertada durante o mestrado 
profissional em gestão pública para a prática profissional e exigências do trabalho. 
Desse modo, coletou-se que 59,6% definiram a formação ofertada como ótima, 21,2% 
como excelente, 15,4% como boa e 3,8% como regular, conforme apontam os dados 
do Gráfico abaixo. 

Gráfico 5: Avaliação da formação acadêmica ofertada durante o PPGP 

Quando questionados acerca das expectativas ao ingressar no PPGP, a maior parte 
dos egressos relatou a busca pela aquisição de mais conhecimentos, assim como o 
desejo de contribuir com a instituição e obter capacitação profissional. Além disso, 
destacaram-se as expectativas relacionadas com o aprendizado em torno de como 
aplicar o conhecimento obtido em um campo prático, assim como a evolução 
profissional, aumento da criticidade e desenvolvimento pessoal. Ademais, mesmo em 
menor número, identificaram-se perspectivas em torno do desenvolvimento de 
pesquisas. De acordo com Lamas (2018), o desenvolvimento de pesquisas científicas 
não costuma ser um fator decisivo, tendo em vista que o contexto das pesquisas 
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científicas se distancia, por vezes, da realidade daqueles indivíduos que já se encontram 
inseridos no mercado de trabalho. 

Tabela 2: Expectativas ao ingressar no PPGP 

Os dados apontam para uma tendência já recorrente no cenário nacional. Paixão e Filho 
(2014) apontam que, de modo geral, destacam-se como motivos mais recorrentes a 
possibilidade de obtenção de conhecimentos específicos na área, o estímulo da 
capacidade intelectual e o desenvolvimento de habilidades que são relevantes para a 
prática profissional. Destacam-se, ainda, as possibilidades de melhoria na carreira, seja 
pela busca de altos cargos gerenciais, seja pela busca de melhores salários, fatores 
relatados também nas expectativas dos egressos do PPGP ao ingressar no Programa. 

Após entender as expectativas dos discentes ao ingressarem no PPGP, foi questionado 
se essas expectativas haviam sido atendidas, evidenciando os motivos que se fizeram 
diferenciais para essa avaliação. Assim, 80,7% dos egressos responderam 
positivamente, tendo 53,8% respondido que as expectativas foram alcançadas e 26,9% 
que foram plenamente alcançadas. 

Gráfico 6: Análise das expectativas ao ingressar no PPGP 

Uma análise mais aprofundada investigou as principais razões para que os egressos 
tenham respondido positivamente em relação ao alcance das expectativas. Para 87,8% 
, o corpo docente é o fator decisivo. Vale destacar a importância dessa evidência, uma 
vez que “considera-se a participação docente e a matriz curricular do curso como 
essenciais para incentivar a construção dos saberes.” (CIORLIN, 2018, p. 29). Além 
disso, 46,3% destacam como fator positivo o conhecimento adquirido em sintonia com 
as exigências do mercado. Ademais, outro ponto abordado foi o nível de excelência das 
atividades, destacado por 34,1% dos egressos. Houve, ainda, o destaque para as 

metodologias de ensino utilizadas, que foram lembradas por 26,8% dos entrevistados. 

Com o intuito de traçar um paralelo entre a qualificação para o trabalho antes do 
ingresso no mestrado profissional em gestão pública e após a conclusão, indagou-se 
que avaliação o egresso fazia diante dessas duas perspectivas. 

Em relação ao nível de qualificação para o trabalho antes do ingresso no PPGP, 53,8% 
dos egressos relataram que se sentiam preparados, 23,1% que se sentiam bem 
preparados, 13,5% se sentiam pouco preparados e apenas 9,6% relataram que se 
sentiam muito bem preparados, conforme o gráfico abaixo demonstra. 

Gráfico 7: Qualificação para o trabalho antes do PPGP 

No entanto, quando questionados acerca da qualificação para o trabalho após o PPGP, 
51,9% se sentiam bem preparados, 34,6% se sentiam muito bem preparados e 13,5% 
se sentiam preparados, conforme os dados explicitados abaixo demonstram. 

Gráfico 8: Qualificação para o trabalho após o PPGP 

É importante observar que após a conclusão do mestrado profissional em gestão pública 
nenhum egresso relatou se sentir pouco qualificado para o trabalho. Enquanto antes do 
ingresso esse percentual era de 13,5%, após a conclusão nenhum egresso marcou essa 
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opção. Vale destacar, ainda, a discrepância entre os que se sentiam muito bem 
preparados, de modo que antes esse valor correspondia à 9,6%, tendo passado para 
34,6% após a conclusão, o que demonstra que o PPGP contribui de forma incontestável 
na qualificação para o trabalho. 

Buscando entender os acertos do Programa, questionou-se quais motivos levaram os 
egressos a se sentirem positivamente preparados. Cinco motivos principais foram 
destacados: o fato de que as disciplinas cursadas permitiram uma ampliação do 
conhecimento (92,2%); o contato com professores qualificados (80,4%); o esforço 
realizado para o trabalho final (62,7%); participação em eventos acadêmicos (43,1%) e 
contato com outros pesquisadores (43,1%). Ainda foram destacados os seguintes 
motivos: as metodologias de ensino adotadas, referidas por 23,5% dos egressos e 
oportunidades de participação em projetos de pesquisa, referidas por 21,6% dos 

entrevistados. 

Na tentativa de identificar possíveis entraves do Programa, questionou-se aos egressos 
o que o PPGP deveria fazer para preparar melhor os profissionais das instituições 
públicas. Dessa forma, os cinco principais motivos listados foram: aproximar-se das 
instituições objetivando conhecer realmente as necessidades da administração pública 
(80,4%); contar com corpo docente que possua experiência profissional no setor público 
(68,6%); oferecer um currículo sistematizado com as exigências da administração 
pública (43,1%); oferecer cursos menos teóricos e mais práticos (41,2%) e estimular a 
produção científica entre os discentes (39,2%). Além disso, destacou-se que o PPGP 
deveria oferecer cursos mais atualizados (21,6%), assim como investir na formação, 
qualificação e treinamento dos professores (21,6%). 

Destacando a parcela de egressos que relatam a necessidade de cursos mais teóricos 
e menos práticos, é válido apontar que essa é uma necessidade não apenas do 
programa em questão, mas de outros mestrados profissionais também. Embora 
Andrade, D’Ávila e Oliveira (2004, p. 89) abordem que dentre os diferenciais dos 
mestrados profissionais em administração estão a menor exigência no que se refere ao 
aprofundamento teórico; a menor disponibilidade dos alunos para dedicação ao curso e 
às leituras e, ainda, a necessidade de ajuste dos conteúdos e métodos de ensino ao 
perfil e necessidades dos alunos, Paixão e Filho (2014, p. 837) apontam que há várias 
críticas feitas as modelos adotados em diversos programas pelo país, com destaque 

principalmente no que diz respeito à falta de realismo das situações, falta de 
aplicabilidade no contexto organizacional, excesso de instrumentalização e de teoria, 
pouca experiência prática dos docentes etc. Os alunos criticam muito a dificuldade que 
tem de relacionar os conteúdos aprendidos no programa com a prática administrativa, 
principalmente ao se depararem com incertezas e novos desafios, que exigem o uso da 
criatividade e “jogo de cintura.” 

Outro parâmetro analisado diz respeito à experiência acadêmica e profissional dos 
professores e se essa é adequada para garantir a qualidade das atividades do curso. A 
maior parte dos entrevistados respondeu positivamente, tendo 61,5% avaliado como 
adequada e 19,2% como plenamente adequada, totalizando 80,7% dos egressos. No 
entanto, 17,3% apontam a experiência acadêmica e profissional do corpo docente 
adequada apenas parcialmente e 1,9% como totalmente insuficiente, como apontam os 
dados abaixo. 
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Gráfico 9: Avaliação acerca da experiência acadêmica e profissional dos professores 
para garantir a qualidade das atividades do curso 

Com o intuito de avaliar a opinião dos egressos acerca do Programa no que diz respeito 
ao projeto curricular, foram listados os objetivos da proposta formativa do PPGP para 
que os entrevistados marcassem os que julgavam terem sido alcançados. A partir disso, 
obteve-se: 

Aprimoramento do conhecimento em gestão pública (92,2%); 

Desenvolvimento de competências de gestão através do desenvolvimento de 
conhecimentos, atitudes e comportamentos voltados para sua atuação na gestão 
pública (70,6%); 

Favorecimento da reflexão sobre as práticas atuais em função dos conteúdos 
ministrados (62,7%); 

Aquisição de conhecimentos gerenciais capazes de dar subsídios para a tomada de 
decisões em um ambiente de incerteza, visando melhorar a qualidade e a efetividade 
do seu trabalho (60,8%); 

Análise das últimas inovações no campo de estudo da gestão pública (43,1%). 

Por fim, na análise em torno da formação acadêmica do entrevistado foi realizado um 
questionamento acerca do trabalho final, tanto os que eram no formato de projeto de 
intervenção, quanto os que eram dissertações. 

Os trabalhos finais que eram da modalidade projeto de intervenção foram realizados por 
24 egressos, dos quais 62,5% se enquadram na modalidade de análise e melhoria de 
processos organizacionais, 37,5% possibilitaram melhoria no desempenho 
organizacional, 29,2% permitiram criar ou modificar normas para o funcionamento da 
instituição, 29,2% focaram na redução de custos, 29,2% focaram na criação e 
adaptação de novas rotinas de trabalho, 25% impactaram em mudança da estrutura 
organizacional e, por fim, 12,5% focaram na produtividade dos servidores. 

Já os trabalhos finais da modalidade dissertação, realizados por 27 egressos, foram 
agrupados em nove categorias. De forma quantitativa, o destaque vai para os trabalhos 
que, em algum nível, fizeram uma análise crítica da UFRN, perpassando por temáticas 
como meritocracia, políticas de inclusão e o impacto que a instituição apresenta na 
agenda pública da cidade de Natal, conforme apontam os dados listados na tabela 
abaixo. 

Tabela 3: Contribuições dos trabalhos finais do tipo dissertação para a instituição 

Exigências Organizacionais 

Na busca de entender a percepção dos egressos em torno da inserção profissional na 
instituição, questionou-se quais os fatores que os entrevistados julgavam decisivos para 
essa inserção. Desse modo, três fatores merecem destaque: o compromisso com o 
serviço público (74,5%), a experiência anterior no trabalho (58,8%) e o talento pessoal 
(45,1%). Além disso, merece destaque a percepção em torno da adequação da proposta 
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formativa do PPGP para esse propósito destacada por 21,6% dos egressos. Vale citar, 
ainda, fatores como ter amigos influentes (15,7%), o prestígio da instituição formadora 
(13,7%), a ambição (8%) e, por fim, a recomendação de professores (9,8%). 

Ainda em torno da inserção profissional na instituição, buscou-se entender qual 
avaliação o egresso fazia de sua posição nesse aspecto. Assim, 55,8% julgaram estar 
adequadamente inseridos profissionalmente na instituição, seguidos por 23,1% que 
julgaram estar inseridos de forma plenamente adequada, 17,3% de forma parcialmente 
adequada e 3,8% de forma inadequada, conforme demonstra o gráfico abaixo. 

Gráfico 10: Avaliação acerca da inserção profissional na instituição 

Na busca para entender os fatores decisivos para a avaliação em torno da inserção 
profissional na instituição foi feita uma análise dos motivos responsáveis, tanto para os 
que responderam positivamente, por meio das opções “plenamente adequada” ou 
“adequada”, quanto para os que responderam desfavoravelmente, por meio das opções 
“parcialmente adequada” ou “inadequada”. 

Dos que responderam positivamente, correspondente à 78,9% dos egressos, as 
principais razões citadas foram: a formação acadêmica compatível com as exigências 
do trabalho (35%); o fato de que possuir a graduação em nível de mestrado é um 
diferencial importante (32,5%) e a experiência profissional (17,5%). Por outro lado, entre 
os 21,1% de egressos que responderam desfavoravelmente, as principais razões 
citadas foram:as decisões internas não levam em consideração o mérito (79,6%); a 
formação acadêmica deficitária (12,5%) e a crescente inovação tecnológica interferindo 
nas atividades (6,3%). 

Outro ponto que demandou atenção na análise foi a busca pelo entendimento de quais 
seriam as principais exigências da instituição ao realizar algum processo de mobilidade 
interna dos profissionais. De acordo com a pesquisa, 64,7% dos egressos relatam como 
fator decisivo para a mobilidade interna que o profissional possua atitude proativa, 
54,9% destacam que o profissional deve ter perfil versátil e possuir a capacidade de 
resolver problemas e 47,1% destacaram a preocupação constante em manter-se 
atualizado. Além disso, 11,8% apontam que o profissional deve ser responsável pelo 
gerenciamento de sua própria carreira, e 11,8% também julgam importante que o 
profissional tenha domínio da internet. 

Um parâmetro importante a ser analisado foi de que modo o egresso estava apto a 
aproveitar os conhecimentos adquiridos com a titulação de mestre. Ao realizar esse 
questionamento, obteve-se que 88% possuía a percepção de ter melhorado rotinas e 
procedimentos, 64% relata ter modificado processos de trabalho, 28% afirma ter criado 
mecanismos de valorização da participação do cidadão. Além disso, 28% indica ter 
criado indicadores de desempenho para aferir resultados da gestão e 14% aponta ter 
ampliado as parcerias para execução da prestação de serviços com entidades públicas, 
privadas e/ou do terceiro setor. 

Além de entender o impacto que a titulação de mestre causou, buscou-se averiguar as 
competências que ajudam no dia a dia de trabalho que podem ser creditadas à formação 
ministrada pelo PPGP. Assim, aferiu-se que as principais competências desenvolvidas 
ao longo da formação foram a (o): 
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Compreensão da complexidade das questões normativas, organizacionais e decisórias 
que demarcam a administração pública e a torna singular (74,5%); 

Capacidade de diagnosticar, analisar e tomar decisões, tanto no campo da gestão 
organizacional, quanto no universo das políticas públicas (56,9%); 

Por fim, no que se refere às exigências organizacionais, buscou-se apreciar as principais 
mudanças relatadas pelos egressos após a conclusão do mestrado profissional em 
gestão pública. Desse modo, constatou-se que houve aumento de salário em 60,8% dos 
casos, assim como houve mudança para cargos com maior nível de dificuldade em 
31,4% dos casos. Vale destacar a mudança para cargos com maiores exigências 
relatada em 15,7% dos casos e que 13,7% relata não ter acontecido nenhuma alteração 
importante. 

 

Conclusão 

 
A presente pesquisa buscou realizar uma análise da inserção do egresso do mestrado 
profissional em gestão pública ofertado pela UFRN, com ênfase no perfil do egresso, na 
formação acadêmica e nas exigências organizacionais, destacando as principais 
mudanças ocasionadas pela formação complementar. 
 
De forma sintética, conseguiu-se estabelecer que o perfil do egresso do curso do PPGP 
da UFRN é predominantemente formado por homens acima de 30 anos, casados e com 
faixa de rendimento acima de 6 salários mínimos. No que diz respeito à formação 
acadêmica, a predominância é de discentes que cursaram  previamente os cursos de 
administração, direito e contabilidade. De modo geral, os egressos relataram ter suas 
expectativas ao ingressar no PPGP atendidas ao término da formação. Para tanto, 
atribuem essa realização ao corpo docente, ao conhecimento adquirido em sintonia com 
as exigências do mercado e o nível de excelência das atividades, além das 
metodologias de ensino utilizadas. É importante observar, ainda, que após a conclusão 
do mestrado profissional em gestão pública nenhum egresso relatou se sentir pouco 
qualificado para o trabalho.  
 
Em relação às exigências organizacionais, a pesquisa aferiu que os entrevistados 
julgaram decisivos para essa inserção profissional na instituição o compromisso com o 
serviço público, a experiência anterior no trabalho e o talento pessoal. Além disso, foi 
destacada a percepção em torno da adequação da proposta formativa do PPGP para 
esse propósito. No que diz respeito à mobilidade interna na instituição, os egressos 
apontaram como principais fatores decisivos que o profissional possua atitudes 
proativas, perfil versátil e a capacidade de resolver problemas, além da preocupação 
constante em manter-se atualizado.  
 
Vale destacar as principais mudanças relatadas pelos egressos após a conclusão do 
mestrado profissional em gestão pública. Constatou-se que o fator mais marcante é o 
aumento de salário, assim como a mudança para cargos com maior nível de dificuldade 
e com maiores exigências, embora uma parcela relate não ter acontecido nenhuma 
alteração importante. 
 
É indispensável observar a importância da formação fornecida pelo mestrado 
profissional em gestão pública para preparar o profissional para o mercado de trabalho 
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atual. Ademais, foram recebidos elogios ao corpo docente e diversos relatos de 
crescimento pessoal após a conclusão do PPGP. 
 
Contudo, é preciso reforçar a relação entre a teoria e a prática, diversificar as referências 
bibliográficas e focar mais nas práticas atuais, refletindo acerca de como seria 
necessário haver melhor aproveitamento do tempo. Além disso, é imprescindível que 
sejam realizadas ações voltadas à promoção da saúde mental do discente. 
 
Por fim, é válida a reflexão em torno da necessidade dos mestrados profissionais em 
gestão pública no contexto dinâmico em que a sociedade atual está inserida, suscitando 
constantes debates em torno da melhor estratégia para seu constante desenvolvimento 
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Fluxograma 1: Tratamento dos dados coletados 

 
 

Gráfico 1: Faixa etária dos egressos 

 
 

Gráfico 2: Faixa de rendimento dos egressos 

 
 

Gráfico 3: Tempo de trabalho na administração pública 
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Gráfico 4: tempo de trabalho na instituição 

 
 

Tabela 1: Sugestões de melhorias para o mestrado profissional em gestão pública e 

impressões dos egressos 

 
 

Gráfico 5: Avaliação da formação acadêmica ofertada durante o PPGP 

 
 

Tabela 2: Expectativas ao ingressar no PPGP 

 
 

Gráfico 6: Análise das expectativas ao ingressar no PPGP 

 
 

Gráfico 7: Qualificação para o trabalho antes do PPGP 

 
 

Gráfico 8: Qualificação para o trabalho após o PPGP 

 
 

Gráfico 9: Avaliação acerca da experiência acadêmica e profissional dos professores 
para garantir a qualidade das atividades do curso 

 
 

Tabela 3: Contribuições dos trabalhos finais do tipo dissertação para a instituição 

 
 

Gráfico 10: Avaliação acerca da inserção profissional na instituição 
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TÍTULO: AVALIANDO CAPACIDADES ESTATAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NO RN 

NA IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO EM 

TEMPO INTEGRAL 

Resumo 

O objetivo do estudo presente é diagnosticar como se deu a implementação da 
modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) nas unidades da rede escolar 
estadual do Rio Grande do Norte (RN) em relação ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), sob a ótica das capacidades estatais. O estudo é 
qualitativo de avaliação de políticas públicas, do tipo avaliação de processo ou 
implementação pois direciona a sua análise para essa fase de adaptação entre uma 
modalidade e outra de funcionamento do PNAE nas instituições. Como objeto de estudo, 
serão utilizadas como campo de estudo 4 escolas que passaram a implementar o EMTI 
em 2018, dentre 11 elencadas no projeto geral. Diante da complexidade das 
capacidades estatais para a compreensão do processo de implementação, o campo de 
estudo também envolve a participação de instituições da Subcoordenadoria de 
Assistência ao Educando (SUASE), as Diretorias Regionais de Educação e Cultura 
(DIREDS) e as Diretorias Regionais de Alimentação Escolar (DRAE), coordenadoras as 
escolas. A metodologia consiste na aplicação de questionários semiestruturados entre 
os diretores das escolas, diretores das DIREDS, quadro técnico das DRAEs e da 
SUASE, sendo este o instrumento metodológico do estudo. O conceito de capacidades 
estatais desenvolvido por Gomide e Pires (2014) é tomado como referencial teórico para 
estruturação dos questionários e análise, do qual se subtraem dois aspectos principais: 
dimensão técnico-administrativa e dimensão política. 
 
Palavras-chave: EMTI. Alimentação Escolar. Capacidades Estatais. 

TITLE: EVALUATING STATE CAPABILITIES OF STATE SCHOOLS IN RN OF THE 

IMPLEMENTATION OF SCHOOL FEEDING AT FULL TIME HIGH SCHOOLS 

Abstract 

The objective of the present study is to diagnose the implementation of the Full Time 
High School (EMTI) modality in the units of the state school network of Rio Grande do 
Norte (RN) in relation to the National School Feeding Program (PNAE), under the optics 
of state capacities. This is a qualitative study of public policy evaluation, such as process 
or implementation evaluation, as it directs its analysis to this phase of adaptation 
between one modality and another of PNAE's functioning in the institutions. As object of 
study, will be used as field of study 4 schools that started to implement EMTI in 2018, 
among 11 listed in the general project. Given the complexity of state capacities to 
understand the implementation process, the field of study also involves the participation 
of institutions of the Student Assistance Sub-Coordinator (SUASE), the Regional 
Directorates of Education and Culture (DIREDS) and the Regional Directorates of Food. 
School (DRAE), coordinators the schools. The methodology consists of the application 
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of semi-structured questionnaires between the principals of the schools, the principals of 
the DIREDS, the technical staff of the DRAEs and SUASE, which is the methodological 
instrument of the study. The concept of state capacities developed by Gomide and Pires 
(2014) is taken as a theoretical framework for structuring questionnaires and analysis, 
from which two main aspects are subtracted: technical-administrative dimension 
and  political.  
 
Keywords: EMTI. School Feeding. State Capabilities. 

Introdução 

O PNAE é conquista na efetivação da Segurança Alimentar e Nutricional (PNAE) do 
Brasil, sendo instrumento de participação política desde o princípio, uma vez que foi 
elaborado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 
Modelo para diversos países, pois integra o sistema de proteção social e estimula a 
sustentabilidade por meio da compra de alimentos da agricultura familiar, abrangendo 
diversas dimensões de SAN: produção, disponibilidade, acesso e utilização biológica 
dos alimentos. (Cesar et al., 2018). 
 
A partir da criação do Programa Mais Educação (PME) e o Programa Escola em Tempo 
Integral (EPI), passou-se a enxergar a demanda crescente de aumento da jornada 
escolar, sendo um importante marco nos debates sobre o assunto entre os movimentos 
sociais (CANTUÁRIO, 2017). Nesse sentido, foram criados no intuito de aumentar o 
número de escolas com maior carga horária, reconhecendo-se assim a escola em tempo 
integral (ETI) como política que compõe os Planos Nacionais de Educação. 
 
Para tanto, foi preciso articulação com o PNAE, diante da demanda da mudança das 
instituições escolares para o EMTI, a Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 
dispõe das diretrizes necessárias para a implementação da alimentação escolar para 
tempo integral. Nesse sentido, há a adaptação das ofertas para que estas cumpram ao 
menos 70% das necessidades nutricionais dos educandos, distribuídos em 3 refeições, 
sendo uma delas uma refeição principal. (FNDE, 2013) 
 
Essa realidade passou a se concretizar no estado do Rio Grande do Norte a partir de 
2016. A meta é a oferta de 12 mil vagas para EMTI em 29 escolas, atendendo 50% das 
escolas do estado ETI até 2025. Por isso, em 2018, foram recebidos do Governo Federal 
um montante de 21,7 milhões para o financiamento desse objetivo: fortalecimento e 
ampliação das vagas nas escolas estaduais de EMTI, recursos esses integrados ao 
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do Governo 
Federal. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO RN, 2018). 
 
Portanto, a houve a ampliação da modalidade de ensino citada em 11 unidades de 
ensino em 2018 pela Secretaria de Educação, sendo elas: escolas de ensino médio 
Francisco Ivo Cavalcanti (Natal), Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Antônio de Souza 
(Parnamirm), Rosa Pignataro (Nova Cruz), José Augusto (Caicó), Aida Ramalho 
(Mossoró), Clara Teteo (Macau), o Colégio Atheneu Norte- Riograndense (Natal) e os 
Centros Estaduais de Educação Profissional Antunes Pereira (Ceará Mirim), Ruy 
Pereira dos Santos (São Gonçalo do Amarante) e Francisco Pedroza (Mossoró) 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO RN, 2018). No entanto, 
existem diversos aspectos a respeito dessa mudança que devem ser analisados para 
assegurar as exigências referentes ao atendimento do PNAE nas unidades de ensino 
que foram ampliadas, especialmente desafios. 
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Entre as principais questões, se encontram sérias limitações: aceitabilidade de 
cardápios, oferta de ultraprocessados em cantinas comerciais e o baixo valor per capita 
ofertado pelo FNDE, de acordo com a Res. n. 1 de 8 de fevereiro de 2017, sendo de 
apenas R$ 2,00 para cobrir o exigido. Esses elementos constituem desafios a serem 
vencidos e, por isso, surge a importância de estudar como eles se consolidam dentro 
da implementação da política para entende-los, propor diagnósticos e melhorias para a 
efetivação desta. 
 
Diante disso, o presente estudo propõe compreender de que modo o RN implementa o 
PNAE Ensino Médio Integral nas escolas estaduais que receberam a ampliação. Com 
isso, busca-se a ampliação do assessoramento e cooperação da Universidade Federal 
com os órgãos governamentais, já que trata-se de estudo com pesquisa empírica e 
retorno de resultados ao campo de pesquisa que, certamente, irá auxiliar na gestão dos 
processos e aperfeiçoamento das ações mediante a geração de banco de dados. Como 
resultado, esse banco atuará como instrumento importante para avaliação e proposição 
de políticas públicas 
 
Metodologia 

 

A pesquisa possui abordagem exploratória e descritiva, sob a ótica qualitativa, centrada 
na compreensão das capacidades estatais disponíveis para a implementação PNAE na 
modalidade EMTI no RN e sua relação com o desempenho das ações. Além disso, 
possui caráter investigativo, como estudo de caso, uma vez que se propõe a ser 
realizada na rede de escolas estaduais sobre a gestão da Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura (SEEC) do Rio Grande do Norte. 

Como estudo de avaliação de políticas públicas, a pesquisa se classifica como avaliação 
de processo ou implementação, segundo classificação de Frey (2000), denominada 
também de avaliação de eficácia (DRAIBE, 2001). Isto porque procurou relacionar os 
sistemas de implementação e seus resultados para compreensão dos limitantes das 
ações planejadas. 

O campo de estudo da pesquisa é constituído pelas escolas da rede estadual com 
implementação recente, sento estas 11 escolas: Francisco Ivo Cavalcanti (Natal), 
Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Antônio de Souza (Parnamirim), Rosa Pignataro 
(Nova Cruz), José Augusto (Caicó), Aida Ramalho (Mossoró), Clara Teteo (Macau), o 
Colégio Atheneu Norte- Riograndense (Natal) e os Centros Estaduais de Educação 
Profissional Antunes Pereira (Ceará Mirim), Ruy Pereira dos Santos (São Gonçalo do 
Amarante) e Francisco Pedroza (Mossoró). (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO ESTADO DO RN, 2018). Os sujeitos, ainda, abordam os personagens 
principais dos órgãos governamentais envolvidos na implementação da política em 
questão: Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (SUASE) da SEEC, as 
Diretorias Regionais de Educação (DIREDS) e Cultura e as Diretorias Regionais de 
Alimentação Escolar (DRAE) que coordenam as escolas mencionadas. 

A pesquisa segue os aspectos éticos determinados pela Resolução 510/2016 do 
Conselho Nacional de Saúde e os participantes fizeram a anuência da sua participação 
através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Possui teve anuência no 
Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (CAEE: 
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13006219.6.0000.5292), tendo sido submetido em 2018, para poder entrar em vigor no 
ano de 2019, iniciando com a SUASE. 

A coleta de dados constituiu-se na utilização de questionário semiestruturado, elaborado 
a partir de questões de pesquisa derivadas do conceito de capacidades estatais de 
arranjos institucionais de Gomides e Pires (2014). Separou-se o roteiro de perguntas de 
acordo com as respectivas dimensões e componentes envolvidos no conceito, quais 
sejam as dimensão técnico-administrativa e dimensão política. Nesse trabalho, foram 
exploradas as questões referentes à dimensão técnico-administrativa. 

Para início da coleta, foi realizada na sede da SUASE entrevista piloto com os principais 
gestores presentes e representantes: quadro técnico das DIREDS, coordenadores da 
SUASE e membros do Conselho de Alimentação Escolar Estadual. A entrevista foi 
realizada por meio da construção de grupo focal, com todos os participantes assinantes 
do TCLE e apontamento dos principais limitantes relacionados às perguntas sobre as 
capacidades envolvidas na implementação do programa, buscando entender os 
componentes da participação social, auditoria de controle realizada pelos conselhos e 
pelos órgãos fiscalizadores e o panorama que envolve o sistema político-representativo. 
As entrevistas são gravadas para posterior transcrição. Baseou-se também na 
legislação do programa. 

Assim, as entrevistas realizadas são gravadas para posterior transcrição, que será 
objeto base para a análise de dados. Por fim, a análise dos dados é feita por meio da 
análise de conteúdo. Julgou-se que o conjunto de informações seria melhor delineado 
separadamente, a dimensão política é analisada, então, sobre o cotidiano de 
implementação. Bardin (1977) esclarece que essa técnica organiza-se em três polos 
cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 

interpretação. 

 
Resultados e Discussões 

 

Inicialmente, é importante salientar que, devido ao projeto ter passado o ano de 2018 
pleiteando no Comitê de Ética e às mudanças no panorama político nacional das 
eleições, a iniciação da coleta de dados só pôde ser efetivada no segundo semestre de 
2019, possuindo agora como resultados parciais algumas respostas analisadas a partir 
de entrevista piloto do grupo focal na SEEC. 

Para tanto, a entrevista contou com gestores dos órgãos fiscalizadores, na SUASE, em 
que, em termos de dimensão técnico-administrativa, questionou-se sobre os 
componentes desta dimensão elencados no Quadro 1. 

Ao responder sobre os recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados e 
disponíveis para a condução das ações de implementação, os pontos principais 
relatados foram referentes, em especial, à limitantes para efetivação da política. Nesse 
caso, foram citados: 1) falta de adaptação de estrutura física nas escolas; 2) desfalque 
no número de manipuladores da alimentação escolar e de nutricionistas; 3) 
equipamentos pouco adequados para a dimensão das refeições a serem ofertadas e 4) 

recursos financeiros insuficientes para a demanda. 
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Nesse sentido, a adaptação quase que abrupta de escolas da rede estadual que 
operavam na modalidade normal para o EMTI foi prejudicial para a implementação do 
programa. A pouca maleabilidade, especialmente no quesito de infraestrutura física e 
de recursos humanos, dificultou a implementação do programa. Isto porque há espaços 
que antes eram destinados para a montagem apenas de refeições simples (café e 
lanche) e que, atualmente, pela exigência do PNAE, são exigidos para elaboração de 
refeições principais, qual seja o almoço. Esse aspecto é reforçado quando, em 
comparação com as escolas que possuíam o modus operandi tradicional, os Centros 
Estaduais de Educação Profissionalizante (CEEP), que provém de uma estrutura física 
já adequada à demanda do EMTI, não possuiu tantas dificuldades para ofertar almoço. 

Sobre a questão dos recursos humanos, o que mais preocupa é a adequação ineficaz 
do número de manipuladores da alimentação escolar para as altas demandas de oferta 
de refeições nas escolas que receberam a ampliação. Nesses espaços, há a exigência 
de refeições quase em dimensão de verdadeiros restaurantes de grande porte, com ao 
menos 400 almoços. Por isso, houve o contrato de novos merendeiros mediante novo 
cálculo para suprir a necessidade de 1 manipulador a cada 200 refeições. Existe, para 
tanto, aproximadamente 500 manipuladores efetivos e 1200 funcionários terceirizados 
trabalhando em 2 turnos para tentar suprir as exigências do EMTI na rede estadual, com 
uma média de 4 a 5 manipuladores por escola. 

No entanto, o desfalque se perpetua mesmo com o novo cálculo. Isso ocorre porque, 
diante do aumento do número de refeições ofertadas, sendo uma delas o almoço, os 
mesmos manipuladores que realizam as preparações devem realizar as boas práticas 
e higienização dos materiais. Ou seja, eles cumprem jornadas intensivas, uma vez que 
preparam os equipamentos, elaboram as refeições, servem e limpam os mesmos 3 
vezes por dia. Somado a isso, a baixa proporção de nutricionistas para a demanda e a 
falta de equipamentos básicos em quantidade suficiente dificultam ainda mais o 
processo. 

Sob a ótica dos recursos financeiros, estes são ponto chave para entender diversas 
limitações da implementação da política. O recurso atual se mostra insuficiente e 
inseguro para garantir a oferta adequada dos 70% das necessidades nutricionais dos 
estudantes. O valor seguro per capta para todas as refeições é de R$ 2,00, advindos do 
FNDE, uma vez que o repasse governamental não é garantido todos os meses. Vale 
ressaltar a importância da contrapartida governamental, pois esta é essencial para 
complementar o recurso base nacional destinado pelo FNDE. Com apenas esse valor, 
as nutricionistas do quadro técnico da SUASE afirmam a incompatibilidade entre a 
elaboração de um cardápio adequado segundo o regimento do PNAE e o valor 

extremamente baixo para aquisição dos alimentos. 

Nesse sentido, aponta-se a importância dos gestores em manipular os recursos 
adequadamente para tentar enfrentar esses limitantes. Como alternativa aos baixos 
valores per capta o repasse dos saldos dos anos anteriores das verbas destinadas para 
este fim, fazendo-se assim uma média entre os meses com o valor disponível, tentando 
cobrir a ausência da contrapartida governamental. 

No que tange as coordenações intra e intergovernamentais e monitoramento das ações 
de implementação, é importante apontar a importância de instituições parceiras que 
auxiliam nesse processo. A princípio, sobre cooperações intergovernamentais, ressalta-
se o repasse financeiro de recursos destinados à ampliação das escolas para o EMTI 
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pelo chamado Fomento. Juntamente a isso, é apontado o papel fundamental de 
instituições parceiras como o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). 

Diante dessa perspectiva, o Instituto fomentou ações não só de capacitação para os 
envolvidos com a mudança nas escolas, como também alimentam uma rica base de 
dados de monitoramento. As capacitações envolveram aspectos metodológicos de 
implementação da política e formação pedagógica com as equipes responsáveis, 
demonstrando relevância na efetivação do EMTI para orientação dos gestores e 
principais atores envolvidos da rede estadual. 

Além disso, o Instituto é responsável por ciclos de avaliação, de onde retiram dados 
importantes de monitoramento. A avaliação pode ocorrer de 3 em 3 meses e analisa até 
mesmo as questões de adesão e aceitabilidade dos cardápios propostos nas escolas. 
Essas ações estimulam os gestores e os membros dos quadros técnicos a 
acompanharem e evoluírem suas ações dentro do funcionamento da política e por isso 
constituem papel fundamental para formação de diagnóstico e tomada de partidas 
resolutivas sobre os problemas identificados, pois são componentes essenciais dentro 
da dimensão técnico-administrativa apontados por Gomes e Pires (2014). 

 
Conclusão 

 

Os resultados parciais obtidos com o estudo revelam principalmente a perpetuação de 
problemas da alimentação escolar que foram ampliados com a ampliação das 
instituições escolares da rede estadual de ensino para a modalidade de EMTI. Por isso, 
conclui-se, de maneira lógica, que a resolução dos limitantes envolvidos requer a 
atuação dos gestores e do reforço de ações intergovernamentais para a mitigação 
desses problemas. Em especial, é importante destacar a relevância de estudos que 
criam diagnósticos, como este, para a tomada de decisões resolutivas e efetivação da 
parceria entre a universidade pública e os órgãos governamentais para responder essas 
questões e, com isso, buscar soluções efetivas. 
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TÍTULO: A concepção de diversidade sexual no PCB e PSTU e as particularidades dos 

partidos políticos em Natal 

Resumo 

Esse relatório vincula-se à pesquisa "Esquerda e Diversidade Sexual no Brasil 
Contemporâneo" desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Trabalho, Ética e Direitos. Tem como objetivo apresentar resultados do plano de 
trabalho que visa analisar a concepção de diversidade sexual e os fundamentos teóricos 
que orientam o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificados, bem como a sua agenda política em torno da luta contra a LGBTfobia. Os 
procedimentos metodológicos adotados foram análise de documentos e do 
posicionamento político através do site dos partidos. Desse modo, são discutidas as 
concepções dos partidos em torno da diversidade sexual bem como busca-se apreender 
o entendimento da importância da esquerda que se pretende emancipatória inserir em 
sua agenda anticapitalista, a questão da diversidade. 
 

Palavras-chave: Diversidade Sexual; LGBT; PCB; PSTU; Esquerda Emancipatória 

TITLE: The comprehension of sexual diversity in PCB and PSTU and the special features 

of political parties in Natal 

Abstract 

This report is linked to the research "Left and Sexual Diversity in the Contemporary 
Brazil" developed in the Group of Studies and Research on Work, Ethics and Rights. It 
aims to present the results of the work plan, which intends to analyze the concept of 
sexual diversity and the theoretical basis that guide the Brazilian Communist Party (PCB) 
and the Socialist Workers Unified Party (PSTU), as well as their political agenda around 
the struggle against LGBTphobia. The methodological procedures were the analysis of 
documents and of political stance registered on the website of the parties. In this way, 
this report debates the concepts of the parties around sexual diversity and tries to 
comprehend the importance of the left that intends to be emancipatory in the insertion of 
sexual diversity in its anti-capitalist agenda 
 
Keywords: Sexual Diversity; LGBT; PCB; PSTU; Emancipatory Left 

Introdução 

Durante décadas, no Brasil e no mundo, a esquerda partidária se opôs a discutir a 
temática da diversidade sexual, afirmando que isso poderia fragmentar a luta de classes. 
No entanto, essa visão é caracterizada como uma visão economicista por defender, 
inclusive, que a superação do sistema de produção capitalista seria suficiente para 
acabar com todas as outras formas de opressão. Esse relatório referente ao plano de 
trabalho – A concepção de diversidade sexual no PCB e PSTU e as particularidades 
dos partidos políticos em Natal - objetiva fazer uma breve análise da concepção de 
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diversidade sexual e dos fundamentos teórico-políticos do Partido Comunista Brasileiro 
e do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados sobre a temática da diversidade. 
 
Metodologia 

 
As estratégias de investigação utilizadas no desenvolvimento da pesquisa para a coleta 
e produção de dados foram pesquisa documental nos dois partidos políticos (PCB e 
PSTU) e pesquisa bibliográfica, por meio da revisão bibliográfica com leituras de livros, 
teses e artigos acadêmicos os quais contribuíram para a análise crítica da estrutura da 
sociedade capitalista e seu sistema de produção vigente, bem como suas relações 
sociais e as determinações objetivas e subjetivas de uma sociedade de classes. Para 
tanto, foi necessário o estudo sobre a temática do Capitalismo e da Diversidade Sexual. 
A análise documental sobre diversidade no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e 
também do Partido Socialista do Trabalhadores Unificado se deu por meio do material 
publicado nos sites dos respectivos partidos. Agreguei a observação participante em 
relação ao PCB, em face do meu processo de vivenciar a militância no PCB-RN por 1 
(um) ano. Desse modo, a pesquisa é de caráter qualitativo, com ênfase na pesquisa 
bibliográfica documental. Na perspectiva teórico-metodológica busquei apreender a 
realidade a partir da leitura de pensadores que superam a aparência das relações 
sociais, que traçam perspectivas consubstanciais no entendimento de raça/etnia, classe 
e gênero, assim como pela participação nas atividades de estudos e seminários sobre 
diversidade humana e sexual no grupo de iniciação científica vinculado ao GEPTED na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no departamento de Serviço Social. 
 
Resultados e Discussões 

 

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) é um partido revolucionário que tem uma trajetória 
histórica marcante de resistência política em nosso país. Foi fundado em 25 de março 
de 1922 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e representa ideais libertários do 
proletariado. Tem sua organização composta por intelectuais e representantes da 
classe trabalhadora no Brasil e apresenta sua frente política na luta anticapitalista e anti-
imperialista. O papel do partido é contribuir para a elevação da consciência de classe 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, agindo, assim, na organização das lutas e 
propagandas socialistas. Em seu documento “Manual de Organização Partidária”, 
afirma que: 

O PCB se define como um partido de militantes revolucionários, que vão se formando 
na luta de classes, no processo de organização do proletariado, no estudo teórico do 
marxismo, da realidade brasileira e mundial e na perspectiva da construção da 
sociedade socialista, rumo ao comunismo. 

(Manual de Organização Partidária, p.1) 

A sua organização partidária se dá por meio das células, que são formadas por 
militantes com eixos de atuação em comum, seja pela comunidade onde moram (zonas 
da cidade), local de trabalho (universidades, hospitais, etc); ou seja, é sua atuação em 
espaços de vivência do cotidiano. São espaços em que os militantes estabelecem sua 
relação com o partido e o movimento social, é a célula como representação do partido 
em cada área de atuação, tendo como grande desafio estabelecer interação dos 
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problemas cotidianos com a política do partido que tem como base teórica para ação a 
corrente marxista. 

O PCB, também, forma Coletivos, que são como aparelhos, espaços partidários que 
devem atuar com autonomia e ao mesmo tempo com reconhecimento quanto à 
subordinação à posição política do Partido. Não há formas rígidas em sua estrutura de 
formação mas devem ser articulados em sua estrutura ideológica. As (os) integrantes 
dos Coletivos não necessitam, necessariamente, ser filiadas (os) ao partido; no entanto, 
é necessária afinidade teórica. Desse modo, destaca-se que os coletivos têm uma 

autonomia relativa, mas com atenção ao centralismo democrático do partido. 

Os coletivos são formados como instrumentos de luta para determinados segmentos 
que demandem visibilidade e resistência política, atuando em torno de demandas 
específicas mas que estão relacionadas à luta da classe trabalhadora anticapitalista. No 
PCB, existe a formação do Coletivo LGBT Comunista, que compõe um espaço de 
vivência e discussões teóricas em torno da temática da diversidade sexual. Em seu 
manifesto, são propostos os seguintes pontos de atuação política: 

Construir um campo socialista revolucionário no movimento LGBT; 

Atuar concretamente e de forma ativa no movimento social LGBT, na luta pela 
construção do socialismo e na articulação de nossas demandas políticas, nos fazendo 
presentes nos diversos espaços de organização e representação política da 
comunidade LGBT, como associações, fóruns, conselhos, coletivos e demais que forem 

pertinentes; 

Contribuir na organização revolucionária e na formação política das pessoas LGBT da 
classe trabalhadora; 

Articular a luta específica da população LGBT e a luta mais ampla da classe 
trabalhadora, de forma a superar a distância entre as lutas LGBT e comunistas, que 
ainda permanece como resíduo histórico de equívocos de ambos os movimentos; 

Desenvolver, a partir do materialismo histórico dialético, uma abordagem teórico-política 
que nos permita compreender a nossa realidade como LGBT da classe trabalhadora no 
contexto capitalista, de forma a servir de ferramenta para a organização da nossa classe 
e para a efetivação de nossa estratégia revolucionária. 

(Manifesto do Coletivo LGBT Comunista, São Paulo, 10 de Setembro de 2017) 

O coletivo, portanto, se caracteriza enquanto uma organização revolucionária de 
militantes políticos, cujo horizonte de luta LGBT está associado as demandas da classe 
trabalhadora. Vale ressaltar que o coletivo LGBT vinculado ao partido teve sua formação 
mais recente (2015) se comparado ao coletivo negro e de mulheres, por exemplo. 

Foi possível apreender por meio de falas reproduzidas em vídeos, por dirigentes do 
partido, o caráter processual que a discussão sobre lgbtfobia foi assumindo no universo 
partidário em contraposição a momentos históricos anteriores, em que integrantes do 
partido reproduziram algum tipo de preconceito sobre esta temática sem que isto tivesse 
implicações no ideário emancipatório do partido. Ainda, destaca-se que para que se 
participe das atividades do Coletivo não é obrigatório que os sujeitos sejam, 
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necessariamente, LGBT, diferente de outros diversos movimentos sociais que 
identificam a “vivência” como pressuposto obrigatório para a auto-organização em torno 
das demandas LGBT. 

Na cidade de Natal-RN, o coletivo LGBT Comunista ainda não foi formado, mas as 
diversas atividades do PCB e de seus coletivos buscam incluir a discussão e luta política 
em torno da temática, o que pressupõe interação dialética com o entendimento da luta 
de classes e defesa da classe trabalhadora. 

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) foi fundado em 5 de junho 
de 1994 na cidade de São Paulo (SP), em decorrência, principalmente, de avaliações 
políticas e de análises críticas em relação ao Partido dos Trabalhadores (PT). O PSTU 
se define enquanto um partido revolucionário, operário e socialista. Em trecho retirado 
de documento socializado no site do partido, é reafirmado seu compromisso com a 

classe trabalhadora em sua diversidade: 

Junto com o fim da exploração, lutamos pelo fim da opressão a negros, povos indígenas, 
mulheres, LGBT’s. Chega de sustentar um sistema que, com o mito da democracia 
racial, mantém séculos de racismo e injustiças contra os trabalhadores negros, contra 
os quilombolas e que assassina a juventude pobre e negra das periferias. (Um partido 
coerente, operário, revolucionário e socialista, pstu.org.br) 

O PSTU faz críticas à conciliação de classe dos partidos de esquerda e aponta a 
superação da ordem capitalista como saída para o enfrentamento da exploração da 
força de trabalho e das formas de opressões dessa sociabilidade, enfatizando que o 
reformismo tem seus limites e, portanto, não deve ser compreendido como 
horizonte⁄objetivo da luta política. A organização política do PSTU em torno da temática 
LGBT ocorre desde seu processo de formação. A questão da diversidade sexual é 
abordada conjuntamente ao machismo e ao racismo, como princípios de luta que estão 
articulados ao processo da luta de classes. 

Reivindicamos a disputa de um projeto revolucionário que possa contribuir para a 
construção de um programa que rompa com a sociedade capitalista e que nos ajude a 
associar a luta dos homossexuais com a luta mais geral pela transformação radical da 
sociedade. É impossível se imaginar que a discriminação e o preconceito irão acabar 
simplesmente através da luta específica e isolada de gays e lésbicas, travestis e 
transgêneros (CRUZ, Diego, PSTU lança secretaria em Fortaleza). 

Foi analisado, também, o documento partidário intitulado “Programa GLBT para a classe 
trabalhadora”, elaborado pela Secretaria Nacional GLBT do PSTU, no ano de 2010, que 
reúne ativistas e militantes em seminário e outros eventos. Na tabela abaixo destacamos 
os principais aspectos do referido documento: 

Direitos civis 

Por uma legislação que garanta de fato igualdade de direitos, combatendo efetivamente 
a discriminação. 

Pelo direito à união civil para casais homossexuais, com a extensão de todos os direitos 

concedidos aos casais heterossexuais. 
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Pelo direito à adoção de crianças por casais do mesmo sexo e extensão da licença 
maternidade/paternidade. 

Pelo direito ao uso do nome social de travestis e transexuais em documentos, órgãos 
públicos e privados, escolas, universidades, locais de trabalho e no sistema de saúde. 

Educação 

Por políticas educacionais que contemplem a diversidade sexual. 

Pela inclusão da disciplina de educação sexual na grade curricular das escolas e nos 
cursos de formação de professores, levando em conta a diversidade sexual. 

Saúde 

Por um sistema de saúde que atenda às necessidades dos GLBTs. 

Pela ampliação da rede de testagem e aconselhamento de DSTs/AIDS. 

Pela ampliação da oferta de cirurgia de mudança de sexo para transexuais pelo SUS, 

totalmente gratuita, e com acompanhamento médico e psicológico de qualidade. 

Pelo fim da proibição de doação de sangue a homosexuais. 

Pela ampliação das campanhas de prevenção de DSTs/AIDS, combatendo a ideia de 
que GLBTs são grupos de risco. 

Trabalho 

Contra a perseguição, humilhação e discriminação sofridas pelos GLBTs no ambiente 
de trabalho. 

Contra demissões de trabalhadores, principalmente as motivadas pelo preconceito. 

Pela auto-organização dos GLBTs nos locais trabalho para combate à homofobia. 

Por uma política de empregos que contemple GLBTs, especialmente travestis e 
transexuais. 

Cultura 

Contra a privatização de espaços públicos. 

Por espaços púbicos voltados aos GLBTs. 

Por financiamento público para lazer e cultura GLBT. 

Contra a homofobia nos meios de comunicação de massa – punição para as emissoras 

de TV que transmitem programas homofóbicos (como os humorísticos). 
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Violência 

Pela criminalização da homofobia. 

Pelo estabelecimento de agravante em crimes motivados por homofobia. 

Pelo fim da homofobia institucionalizada nas Forças Armadas. 

Moradia 

Pelo acesso ao crédito e financiamento por casais do mesmo sexo. 

Contra qualquer norma que restrinja o direito de escolha do local de moradia. 

(CRUZ, Diego, Um programa GLBT para a classe trabalhadora, 2010) 

O PSTU tem noticiado acontecimentos sobre a temática da diversidade sexual com 
explícito posicionamento político que demarca seu reconhecimento quanto à relevância 
da defesa da pauta da diversidade sexual e sua articulação com a construção de lutas 
anticapitalistas. Nos limites desse trabalho, não foi possível participação nas atividades 

do PSTU na cidade do Natal. 

Destaca-se, portanto, que os dois partidos políticos analisados reafirmam que a auto-
organização coletiva contra a lgbtfobia tem de ser, necessariamente, articulada à luta 
anticapitalista. Ademais, desenvolvem estratégias para tensionarem o Estado em suas 
respostas institucionais e fazem oposição a uma esquerda social-democrata 
conciliadora de classes. 

 
Conclusão 

 
Analisar sujeitos políticos coletivos e sua dinâmica de lutas sociais exige o entendimento 
de sua agenda política, das reivindicações comuns, além de pensar sobre os indivíduos 
que os constituem. Desse modo, nossos fundamentos afirmam a consubstancialidade 
das relações sociais de classe, raça e sexo como imprescindível no entendimento da 
diversidade humana e sexual. 

Em outras palavras, a consciência se constitui a partir da relação dialética entre 
estrutura e superestrutura, assim também, a consciência de classe é determinada por 
forças motrizes e por elementos conjunturais que se apresentam como ocasionais, 
imediatos e espontâneos em contextos históricos determinados. Porém, em qualquer 
contexto dado, a organização das classes subalternas é uma exigência fundamental, 
pois é na luta organizada que os segmentos sociais subalternos podem elevar sua 
consciência e sua solidariedade e se constituírem em sujeitos coletivos. Isso porque, é 
na coletividade que se elabora uma identidade e se organizam práticas por meio das 
quais os sujeitos expressam e defendem seus interesses e vontades (MILITÃO, 2014 p. 
619). 

Vale destacar, portanto, a importância da discussão teórica e política para fortalecer a 
luta e dar voz politizada aos movimentos sociais. Uma luta político-social começa por 
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um conjunto de determinações, e o ponto de partida para se aproximar de um 
movimento social é conhecer a realidade de suas reivindicações e processos de 
violação, formas de opressão dos indivíduos que os constituem. A práxis política, ainda, 
compreende que os movimentos sociais podem ser um meio para impulsionar a 
transformação de uma realidade social. 
Desse modo, compreende-se que na sociedade capitalista, os indivíduos LBGT’s se 
reconhecem com suas particularidades por meio de uma condição de opressão, 
exploração e pela falta de direitos, e assim, se auto organizam no enfrentamento da 
violação da diversidade em sua vida cotidiana. O que deve ficar claro, sob nossa 
perspectiva de análise da vida social, é que essa luta deve ser estabelecida por meio 
da mediação que particulariza os indivíduos no que se refere a singularidade e a 
universalidade. Os sujeitos políticos de esquerda devem optar por uma agenda que 
associem a luta pela expressão da diversidade sexual à luta de classes, à luta anti-
racismo e anti-patriarcado. A conquista de direitos, embora importante, também não se 
torna suficiente para superação da exploração-opressão na sociedade capitalista. 
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TÍTULO: A população LGBT e suas vidas nas residências universitárias 

Resumo 

Entendendo o impacto da formação dos indivíduos no âmbito da sociedade capitalista, 
alicerçada no sistema patriarcal, é possível identificar a existência de um padrão de 
violências para com a população LGBT que afeta negativamente a sua qualidade de 
vida. Como relatório final da pesquisa “A vida da população LGBT nas residências da 
UFRN”, o presente trabalho objetiva compreender como se expressam na vida dessa 
população, os impactos da violência existente na sociedade, analisando junto a isso a 
importância e a eficácia das políticas de assistência estudantil, utilizando-se de pesquisa 
bibliográfica acerca das temáticas abordadas e da realização de entrevistas pré-
estruturadas com discentes que se identificam como membros da população LGBT. Os 
resultados, em linhas gerais, evidenciam a existência da violência, seja de forma direta 
ou indireta, para com essa população, trazendo impactos negativos para a vida dos 
sujeitos entrevistados.  
 
Palavras-chave: LGBT. Diversidade. Opressão. Ensino superior. Assistência Estudantil. 

TITLE: The LGBT community and their lifes at the university residence. 

Abstract 

By understanding the impact made by the formation of the individuals on the scope of 
the capitalist society, which is grounded in the patriarchal system, it is possible to identify 
the existence of a violent pattern that affects the LGBT community, bringing negative 
impacts to their life quality. As a final report from the research with the name "The LGBT 
community and their lifes at the university residence", the present paper aims the 
understanding of how the life of that community is affected by the impacts of the violence 
that exists in the grounds of our society, trying to analyze along with that the importance 
and the effectiveness of the student assistance program, by making a bibliographic 
research about the main themes that surround those social issues and also interviewing 
students that identify themselves as members of the LGBT comunity. The results that 
were accomplished shows us that this violence, in fact, does exist, and presents itselft in 
two different ways, directly and indirectly, bringing real negative impacts to the lifes of 
the students that were interviewed. 
 
Keywords: LGBT. Diversity. Opression. Higher Education. Student Assistance. 

Introdução 

Partindo do pressuposto de que um dos objetivos que fundamentam a República 
brasileira, possuindo respaldo na constituição federal, é a promoção do bem de todos 
os indivíduos independente de sua origem, raça, sexo, cor e idade, ao analisar o cenário 
apresentado pela sociedade é possível evidenciar a existência de uma violência 
direcionada aos membros da população LGBT, que além de sofrerem violências físicas 
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e verbais, tem seus direitos feridos e negados com base no preconceito gerado pela 
imposição de padrões, que são culturalmente construídos dentro do atual modelo de 
sociedade capitalista. 

De acordo com Cisne e Santos (2018), os indivíduos constroem a si mesmos e a 
totalidade social a partir do trabalho, que assume a função de mediador entre o homem 
e a natureza, e, nesse processo, funda o Ser Social, e com ele, o conjunto das relações 
sociais. Dentro dessa dinâmica e com o processo de complexificação social, surge a 
diversidade sexual, constituinte da diversidade que é inerente ao ser humano. A 
diversidade humana é, portanto, inerente ao ser humano e a diversidade sexual é 
resultado do processo de complexificação social, no qual se mesclam continuamente 
determinantes objetivos e subjetivos. Sabendo disso, é possível apontar que a atual 
sociedade é baseada na construção social de um modelo heteronormativo que impõe 
diversos padrões desde a infância, padrões que ditam o modo de se vestir, de se portar, 
de se relacionar e que causam impactos negativos na vida de qualquer indivíduo que 
não se encaixe dentro deles. 

Com esse contexto em mente, é possível compreender os motivos para a escolha da 
população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais/Travestis/Transgêneros – 
em especial da parcela dessa população que se encontra inserida nas residências 
universitárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – como objeto 
da pesquisa a qual se refere o presente relatório, visando conhecer a situação de vida 
desses discentes frente as violências e opressões geradas pelo preconceito em função 
da sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, além de analisar o acesso desse 
recorte da população as políticas de assistência estudantil. 

Esse relatório objetiva ainda tornar público o andamento dos processos metodológicos 
e os resultados da pesquisa referente ao plano de trabalho de nome “A vida população 
LGBT nas residências universitárias da UFRN”, que foi desenvolvida no período do dia 
01 de agosto de 2018 ao dia 31 de julho de 2019, coordenada pela Prof.ª Dra Rita de 
Lourdes de Lima, com o auxílio de 02 bolsistas remuneradas no primeiro semestre e 03 

bolsistas remunerados no segundo. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa em questão pode ser qualificada como um estudo longitudinal retrospectivo 
qualiquantitativo de caráter exploratório, uma vez que se propõe a não só conhecer as 
problemáticas e determinantes da LGBTfobia nas residências universitárias da UFRN, 
mas também a pensar soluções para o enfrentamento das situações identificadas. A 
pesquisa foi realizada com procedimentos tanto diretos, com a realização de entrevistas 
pré-estruturadas com os residentes, quanto indiretos, com a realização de pesquisa 
bibliográfica e documental. A escolha dos estudantes para participar da pesquisa foi 
feita através de indicações, devido a incapacidade objetiva de se definir quem é ou não 
membro da população LGBT sem que aconteça a autodeclaração, o que evidencia uma 
dificuldade no acesso dos envolvidos na pesquisa ao público alvo. 

Foram realizadas 5 entrevistas com indivíduos que se autodeclaram como membros 
da população LGBT, sendo 3 homens residentes do campus de Natal (dois 
homossexuais e um bissexual) e 2 mulheres, sendo uma residente do campus de Natal 
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e outra do campus de Currais Novos (uma lésbica e uma bissexual), que relataram, em 
linhas gerais, suas experiências com a assistência estudantil, com a LGBTfobia e suas 
vivências dentro das residências universitárias da UFRN. 

Os autores utilizados como referencial teórico para entender as questões que alicerçam 
a problemática referente a LGBTfobia foram: Darde (2003), Junqueira (2007), Priore 
(2011), Simões (2009), Cirne e Santos (2018) e Saffioti (2004), que aliados as falas dos 
sujeitos entrevistados, permitiram a realização de uma análise da totalidade, mais 
aproximada da realidade vivida por esses sujeitos, não ignorando as características 

subjetivas presentes na vida dos entrevistados. 

Houve também a criação de um grupo de estudos para discussão de textos referentes 
ao objeto de estudo, formado pela orientadora da pesquisa, os discentes de iniciação 
científica, bolsistas da pós-graduação e professoras interessadas na temática, com 

reuniões mensais. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao analisar a formação histórica da sociedade capitalista, somos capazes de perceber 
que essa se sedimenta no sistema patriarcal, e, de acordo com Saffioti (2003) o 
conhecimento dessa história permite entender o contexto histórico do patriarcado, que 
é erroneamente tratado como a-histórico, erro este que presume que todas as 
sociedades do passado apresentaram esse modelo de subordinação das mulheres aos 
homens. Mesmo que não haja comprovação histórica de que existiram sociedades 
matriarcais, há evidências de natureza arqueológica que apontam para outro tipo de 
ordem de gênero. O patriarcado é analisado como um pacto masculino para garantir a 
opressão de mulheres, sustentado nas relações hierárquicas e na solidariedade 
existentes entre os homens, e na visão de que as mulheres são objetos que servem 
para a satisfação sexual dos homens e para garantir herdeiros legítimos, por meio do 
processo de reprodução. 

O anteriormente citado modelo de sociedade é construído a partir de relações de gênero 
baseadas na manutenção constante de um padrão que propõe que o indivíduo deve se 
portar e se vestir de acordo com o seu sexo biológico (atribuído a partir do 
nascimento) e se relacionar exclusivamente com outro ser de sexo oposto ao seu, num 
padrão definido como heteronormativo, que tende a impactar negativamente na vida da 
população LGBT e no seu acesso aos seus devidos direitos, tendo em vista que essa 
parcela da população foge desse padrão determinado e esse é frequentemente 
reforçado pela cultura da sociedade. Essa constante reafirmação do 
padrão heteronormativo age reprimindo qualquer tipo de transformação ou 
comportamento que vá contra suas normas pré-estabelecidas. 

Um dos comportamentos mais comuns que evidenciam essa reafirmação de um padrão 
pode ser visto logo na infância, onde o padrão determinado é o de que a criança do sexo 
masculino use majoritariamente itens da cor azul, goste de jogar bola e brincar com 
carrinhos, enquanto a do sexo feminino itens da cor rosa, goste de brincar de cozinha e 
de bonecas. Além disso, sempre se incentiva brincadeiras nas quais se fala em 
“namorinhos” entre meninos e meninas. 
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A conjuntura patriarcal que norteou e ainda se expressa na sociedade, traz consigo a 
intolerância a qualquer comportamento masculino ou feminino que fuja do “padrão”. Ao 
homem é imposta a característica de ser uma pessoa forte fisicamente e pouco sensível 
emocionalmente, capaz de, em tese, prover os recursos necessários à sobrevivência de 
sua família. Homens sensíveis, amorosos, são logo “classificados” como gays. Para a 
mulher o que é imposto são características de uma pessoa sensível, mais frágil e que 
possui a obrigação social de procriar e cuidar de seus filhos. Dessa forma, qualquer 
“desvio” neste contexto é condenável, segundo à sociedade conservadora. Mulheres 
que não desejam ser mãe ou que são “descuidadas” nos afazeres domésticos são 
julgadas como insensíveis, desleixadas ou “sapatão”. 

Entendendo a existência dessa imposição, podemos compreender que a 
heterossexualidade não é natural: ela é uma condição imposta pela construção da 
sociedade. O primeiro registro do termo “heterossexual” é datado em meados de 1892, 
num artigo publicado pelo médico James Kiernan. No entanto, somente no ano seguinte, 
graças ao psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebbing, o termo ganha a significação 
que possui hoje, uma vez que para ele o desejo sexual “normal” se encaixava em um 
contexto que podia ser entendido como maior do que somente para os fins de 
reprodução, e à medida que os conhecimentos médicos e científicos vão se 
aprimorando, os discursos que fomentam a normatização da heterossexualidade vão se 
tornando mais e mais imponentes. Os pensamentos de Krafft-Ebing podem ser 
classificados como de base para que se iniciasse um processo de mudança cultural na 
sociedade, trazendo a heterossexualidade como normal e correta. Os principais 
combustíveis dessa fomentação, segundo Sabat (2003, p.20), são o interesse da ciência 
pelo sexo, a classificação das relações sexuais entre normal e anormal e 
a patologização da sexualidade que não é heterossexual, que juntos constituem o que 
Foucault (1984) define como o dispositivo da sexualidade. E, ainda de acordo 
com Sabat (2003, p.20): 

Tantas transformações nos discursos acerca do sexo e da sexualidade fizeram com que 
novas configurações surgissem no mercado de trabalho, nas relações sociais e 
familiares, nas representações de masculinos e femininos. Pode-se dizer que tais 
transformações são resultantes das relações de poder que atuam nos discursos sobre 
o sexo; discursos que trabalharam no processo de naturalização da heterossexualidade 

e, ao mesmo tempo, serviram para rotular sexualidades “desviantes”. 

Dado esse contexto referente a normalização da heterossexualidade, podemos 
entender que a dominação-exploração existente na sociedade é constituinte de uma 
base que consiste na marginalização e segregação além de no controle da sexualidade 
(capacidade reprodutiva) das mulheres. Nos é apresentada uma contradição de 
interesses existente na hierarquia do patriarcado: “[...] a preservação do status quo 
consulta os interesses dos homens, ao passo que transformações no sentido da 
igualdade social entre homens e mulheres respondem às aspirações femininas.” 
(SAFIOTTI, 2004, p. 107) ou seja, não basta que mulheres ocupem alguns cargos 
reservados aos homens, pois isso mantém a natureza do patriarcado, é necessário que 
existam mudanças radicais na ordem vigente para preservar as diferenças e eliminar as 
desigualdades. Ainda de acordo com Safiotti, nesse mesmo contexto de surgimento do 
sexismo, do heteropatriarcado e da dominação do homem sobre a mulher, surge o 
racismo, o que de acordo com Cisne e Santos (2003), vai permitir o 
surgimento da LGBTfobia, que surge como expressão do sistema heteropatriarcal-
racista-capitalista e como algo que limita a liberdade e a vida dos indivíduos 
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A LGBTfobia é o termo utilizado para caracterizar todo tipo de aversão ou repugnância 
que alguns indivíduos internalizam e nutrem contra gays, lésbicas, bissexuais e 
transexuais, à população identificada pela sigla LGBT. Essa aversão pode se expressar 
tanto em ações de extrema agressividade verbal e física, quanto de forma implícita – 
que acontece por meio de repressões que cerceiam a livre expressão da sexualidade – 
que toma proporções cada vez mais evidentes e expansivas e em alguns casos 
irreparáveis. A homofobia se concretiza em atuações de violência física e/ou verbal que 
atinge a população LGBT, oprimindo-a e por conseguinte, marginalizando-a. 

A homofobia foi um termo inicialmente criado para representar as expressões de 
violência, físicas e psicológicas, sofridas pela população gay propriamente dita, mas 
com o passar do tempo e o surgimento das outras expressões de  sexualidade 
e identidade de gênero, tanto de homens quanto de mulheres, traz a noção da 
necessidade de um termo especifico para identificar o preconceito sofrido por cada 
indivíduo que fuja ao padrão heteronormativo da sociedade. Considerando a formação 
da sigla LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais), surge o termo LGBTfobia que 
compreende a: lesbofobia, a homofobia, a bifobia e a transfobia. 

Compreendendo a LGBTfobia e suas consequências como uma expressão da questão 
social, em 1970 surgem os movimentos sociais em defesa da causa LGBT no Brasil. A 
princípio eram predominantemente constituídos por homens, posteriormente ganhando 
a adesão das lésbicas, travestis, transexuais e transgênero. Desde então, esses grupos 
se articulam na busca pela garantia de direitos, e de reconhecimento da cidadania da 
população LGBT, principalmente no que se refere a criminalização da LGBTfobia. 

Outro acontecimento de suma importância nos estudos sobre a população LGBT no seu 
processo de resistência e luta por direitos foi a Revolta de Stonewall, que aconteceu em 
junho de 1969 no bar de nome Stonewall Inn em Manhattan, Nova York. Sendo uma 
série de motins e manifestações dos membros da comunidade LGBT, a Revolta 
de Stonewall se deu no contexto estadunidense de leis anti-homossexuais, como por 
exemplo uma ordem do então prefeito de Nova York de livrar a cidade dos bares 
homossexuais. Assim, se tornava comum que a polícia fizesse incursões em bares 
conhecidos como homossexuais, normalmente apreendendo bebidas e prendendo 
homens com vestimentas femininas. O Stonewall Inn era um dos poucos locais da época 
que aceitava abertamente a presença de homossexuais, até que em uma dessas 
incursões, foi dado pela população um forte seguimento de resistência, resultando em 
um período de luta contra a regressão da época, e acelerando a organização de 
movimentos de luta pelos direitos gays nos anos seguintes. 

Em 1970, em comemoração ao aniversário de um ano dessa série de 
motins, aconteceram as primeiras marchas do orgulho gay em algumas cidades como 
Nova York e São Francisco. 

Diante das demandas dos movimentos sociais, surge a Plano Nacional de Promoção da 
Cidadania e Direitos Humanos que construiu uma serie de metas para serem 
implementadas entre os anos de 2009 e 2010, como uma resposta do Estado diante 
das reivindicações e do aumento da violência contra a população LGBT. Dentre elas, 
está a necessidade de discutir e criar políticas públicas voltadas para a garantia dos 
direitos em diversas áreas. 
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Segundo especialistas ligados à Organização das Nações Unidas no Brasil (ONUBR), 
“a discriminação contra as pessoas LGBT alimenta a espiral de violência a que elas 
estão sujeitas diariamente e cria um ambiente favorável à sua exclusão de 
oportunidades em todas as facetas da vida, incluindo educação e participação política 
e cívica, contribuindo para a instabilidade econômica, a falta de moradia e a saúde 
debilitada”, em um processo que resulta na negligência perante as demandas da 
população LGBT. 

É impossível analisar os resultados da presente pesquisa sem trazer à tona a 
assistência estudantil, que tem entre seus objetivos norteadores evitar a evasão dos 
alunos, que pode vir a acontecer por inúmeros motivos, como por exemplo questões de 
saúde, problemas econômicos, psicológicos etc. 

Foi no governo de Getúlio Vargas que as políticas de assistência estudantil ganharam 
um grande impulso, quando o Estado passou a reconhecer a educação como um direito 
público que deve ser regulamentado por ele. Com a Lei Orgânica do Ensino Superior – 
instituída pelo decreto de n. 19.851/1931 – aparecem as primeiras proposições de 
medidas que beneficiam todo o corpo discente, e que mais tarde vão ter essa assistência 
assegurada na Constituição de 1934, no art. 157, que dizia “parte dos mesmos fundos 
se aplicará em auxílio a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material 
escolar, bolsas de estudos, assistência alimentar, dentária e para vilegiaturas”. É 
importante ressaltar também a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) em 1961, que abordava diretamente a assistência estudantil como um 
direito dos estudantes, além da constituição de 1967, que trazia também a garantia de 
ensino médio e superior gratuito para alunos com bom aproveitamento e que 
comprovassem a falta de recursos.  Ressalte-se que ao longo desse período teremos 
conjunturas políticas diferentes em cada momento histórico: no governo de Vargas tem-
se um governo populista que governava numa tentativa de conciliar demandas 
populares com os interesses da burguesia; nos anos 1960, um processo crescente de 
organização popular e estudantil, que pressionava a classe política a atender as 
reivindicações; já em finais dos anos 1960 tem-se já um período ditatorial, no qual 
prioriza-se um governo que mescla repressão – com os setores contrários ao regime - 
e assistência – para a maioria da população empobrecida e sem vínculos partidários ou 
organizacionais. 

Com a expansão do ensino superior que aconteceu na década de 1970 – ainda no 
período do projeto desenvolvimentista internacionalista dos governos militares –, a 
classe trabalhadora mais empobrecida, começa a acessar, ainda com muita dificuldade 
à universidade2, o que aumentou drasticamente a procura pelos serviços de assistência 
estudantil. Nesse contexto de expansão e aumento das demandas, surge o 
Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), que traz consigo bolsas de trabalho, 
de estudo, programas de alimentação, moradia e assistência médica. 

Por fim, chegando à atualidade, é necessário entender a importância do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que tem como finalidade ampliar as 
condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. Possuindo 
pontos norteadores como a redução das taxas de evasão escolar e apaziguar os efeitos 
das desigualdades sociais e regionais na educação superior, o PNAES se articula com 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão através de ações de assistência estudantil 
que se desenvolvem nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção 
à saúde,  inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e o acesso de 
estudantes com deficiência, transtornos de desenvolvimento etc. Vale ainda apontar que 
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de acordo com o parágrafo 2 do artigo 3º do decreto Nº 7.234 que dispõe sobre a 
PNAES, é dever da instituição federal de ensino superior definir os critérios e a 
metodologia usada na seleção dos alunos que serão beneficiados. 

Durante as entrevistas, todos os discentes afirmaram compreender a existência de uma 
opressão/discriminação para com a população LGBT, e 2 dos 5 entrevistados contam 
que nunca sofreram violência de forma direta dentro da universidade. No entanto, é 
possível identificar na fala desses 2, questões que se referem ao preconceito estrutural 
enraizado na sociedade e o silenciamento, que eles identificam ocorrer com frequência. 
Esses tipos de opressão, apesar de não caracterizarem uma violência física/verbal 
direta, não deixam de ser violência. Esta, que acontece de forma implícita, é parte do 
processo de reprodução da LGBTfobia, uma vez que limita a livre expressão da 
diversidade dos estudantes, e assim, portanto, podemos dizer que todos os 

entrevistados foram vítimas de violência LGBTfóbica. 

A inexistência de uma violência física ou verbal não é sinal de que a LGBTfobia não 
existe. Um dos meninos que é residentes no campus de Natal da UFRN, trouxe à tona 
duas problemáticas que, na análise feita, se enquadram como expressão da violência 

estrutural da sociedade contra a população LGBT. 

A primeira que é contada é a existência de uma história, que ele coloca como conhecida 
dentro da residência onde ele vive, de um estudante, cujo entrevistado não conhece, 
que colocou na porta de um dos quartos uma placa com os dizeres “aqui é proibido 

viadagem”. 

Já a segunda problemática é mais pessoal, o estudante coloca que em vários casos, 
apesar de não receber nenhum comentário direto ou sofrer algum tipo de agressão 
física, ele percebe a reprodução da LGBTfobia. Ele relata que, ao levar, por exemplo, 
um “ficante” para as dependências da residência, mesmo que não seja diretamente para 
o seu quarto, ficando somente nas outras dependências da residência mantendo um 
simples diálogo, as pessoas que passam apresentam olhares de desdém, tratando 
aquilo como anormal e errado. 

Já outro dos entrevistados conta que por ser vítima de homofobia em sua forma direta, 
precisou deixar a residência universitária, migrando para o auxílio moradia que, apesar 
de ajudar na sua permanência na universidade, se mostrou insuficiente, deixando 
descoberto alguns aspectos referentes a direitos que ele já possuía quando residente, 
os quais ele perdeu ao fazer a migração para o auxílio moradia. Ele conta que agora 
não tem direito a algumas refeições que tinha quando era residente, e para suprir essa 
necessidade, precisa ir até o Serviço Social para solicitá-las, e quando não são 
liberadas, precisa tirar do próprio bolso. 

Quando perguntados se houve dificuldades para se manter na universidade, todos 
responderam que sim, dando justificativas principalmente econômicas e burocráticas no 
acesso às políticas de assistência estudantil. Nas entrevistas, 3 deles (que são do 
campus de Natal) relatam que não são da cidade onde se localiza o seu campus da 
UFRN, e que a relação verticalizada que existe com a assistência, somada com a 
burocracia para a concessão dos auxílios formam um dos principais problemas da 
assistência estudantil. Já a residente de Currais Novos conta que a relação com a 
assistência possui um caráter mais horizontal, e que os estudantes e os profissionais 
buscam sempre resolver as problemáticas que surgem nas reuniões feitas dentro da 
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própria residência, evitando levá-las para a PROAE, onde existem diversos processos 
burocráticos que atrapalham a resolução das demandas. No entanto, é importante 
entender que a diferenciação no relacionamento existente entre os estudantes e a 
assistência se dá principalmente pela questão da alta demanda para o baixo número de 
profissionais, impossibilitando que a equipe da assistência estudantil de Natal possa 
fazer o acompanhamento das situações de mais de perto. 

 
Conclusão 

 

O desenvolvimento do plano de trabalho ao qual se refere este relatório, trouxe 
esclarecimentos acerca das expressões da discriminação LGBTfóbica dentro do 
ambiente universitário, e com isso foi possível compreender que o ambiente 
universitário, apesar de ser mais jovem e aberto para as expressões da diversidade, 
não se encontra livre dos impactos da cultura LGBTfóbica criada pela sociedade 
heteropatriacal-capitalista. 

No entanto, é importante levar em consideração, uma vez que o trabalho trata, 
principalmente, da vida da população LGBT nas residências universitárias da UFRN, 
que os alunos, ao ingressarem na universidade e/ou na residência universitária, se 
colocam numa posição de se restringir – ou seja, vulgarmente falando, preocupam-se 
em não “dar pinta” – buscando não exteriorizar alguns trejeitos que por acaso tenham, 
por fugirem dos padrões considerados aceitáveis pela sociedade para aquele sexo, 
evidenciando um padrão de violência e opressão que limita a expressão da diversidade 

humana. 

Por fim, foi identificado também um déficit nas respostas da assistência estudantil para 
com as demandas dos usuários, o que se apresenta como empecilho na permanência 
dos discentes, fator que ainda é agravado dado o atual contexto sócio-político em que 
estamos inseridos, com o corte brutal dos recursos e o sucateamento da educação e da 
assistência estudantil de forma a favorecer a mercantilização do ensino. 
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TÍTULO: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS DO TRABALHO DOMÉSTICO 

REMUNERADO NO BRASIL: uma análise das violências sexistas presentes no 

cotidiano das trabalhadoras 

Resumo 

O presente relatório aponta os fundamentos teórico-metodológicos, discussões e 
procedimentos acerca do plano de trabalho vinculado à pesquisa “Mudanças e 
permanências do trabalho doméstico no Brasil: análise das violências sexistas 
presentes no cotidiano das trabalhadoras”. Nutrindo-se a partir da perspectiva marxista 
de análise da realidade como norteadora do processo de investigação e análise dos 
dados apreendidos, a metodologia utilizada na construção e produção de dados foi 
primeiramente de realização de uma pesquisa bibliográfica de literatura nacional e 
internacional acerca das temáticas de assédio moral e sexual, das relações patriarcais 
de gênero, raça/etnia e trabalho doméstico remunerado. Em seguida iniciamos uma 
pesquisa de campo, onde se adotou um roteiro de entrevista semiestruturado com o 
objetivo analisar as violências sexistas que permeiam o cotidiano das trabalhadoras 
domésticas articuladas aos fatores determinantes do sistema capitalista que engendram 
a questão social, bem como as formas de resistência das mesmas às expressões da 
questão social que se materializam por meio do racismo, machismo, preconceito de 
classe, e segregação social, na formação de um cenário de informalidade, violência e 
desvalorização social das trabalhadoras domésticas. 
 

Palavras-chave: Relações Patriarcais de Gênero; Trabalho Doméstico Remunerado; 

Assédio 

TITLE: CHANGES AND PERMANENCES OF DOMESTIC WORK REMUNERED IN 

BRAZIL: An analysis of sexist violence present in the daily lives of female workers. 

Abstract 

This report points out the theoretical and methodological foundations, discussions and 
procedures about the work plan linked to the research “Changes and permanence of 
domestic work in Brazil: analysis of sexist violence present in the daily lives of female 
workers”. Nurturing from the Marxist perspective of reality analysis as a guide for the 
process of investigation and analysis of seized data, the methodology used in the 
construction and production of data was primarily to conduct a literature search of 
national and international literature on the themes of bullying and sexual harassment, 
patriarchal gender relations, race / ethnicity, and paid domestic work. Then we started a 
field research, which adopted a semi-structured interview script with the objective of 
analyzing the sexist violence that permeates the daily life of domestic workers articulated 
with the determining factors of the capitalist system that engender the social issue, as 
well as the forms of resistance of the women. same expressions to the social question 
that materialize through racism, machismo, class prejudice, and social segregation, in 
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the formation of a scenario of informality, violence and social devaluation of domestic 
workers. 
 
Keywords: Patriarchal Gender Relations; Remunerated Housework; Harassment 

Introdução 

O sistema capitalista como sistema vigente, se estrutura a partir da construção de 
antagonismos e desigualdades capazes de determinar a lógica da exploração e da 
propriedade privada, isto é, da acumulação e centralização das riquezas socialmente 
produzidas. Para tal, esse sistema desenvolveu uma série de segregações dos 
indivíduos nas relações sociais de forma a subordinar uns grupos aos outros, 
justificando assim a sua exploração através do trabalho alienado. Esse sistema de 
segregações, contudo, não se dá de maneira localizada, mas a partir da 
consubstancialidade e coextensividade das relações de raça, classe e gênero. Deste 
modo, o racismo, as relações patriarcais de gênero e o preconceito de classe cumprem 
um papel histórico fundamental na produção dessas desigualdades. O racismo marcou 
profundamente as relações sociais no Brasil a partir da escravidão, onde séculos após 
a abolição da escravatura os/as negros/as ainda sentem na pele o peso da ausência de 
uma reparação histórica: permanecem sendo a população mais marginalizada, mais 
assassinada, mais pobre e vulnerável do país. Por sua vez, as relações patriarcais de 
gênero vêm desde as sociedades pré-capitalistas determinando o lugar da mulher na 
divisão sexual do trabalho, naturalizando a sua imposição ao âmbito privado ao passo 
que ao homem, o âmbito público (de socialização), e a inferiorizando hierarquicamente 
em seus processos de trabalho, de modo a estabelecer uma associação entre o que é 
feminino como algo de menor prestigio, desvalorizado socialmente. Portanto, a 
consubstancialidade e coextensividade dessas relações se expressa na formação de 
um cenário de informalidade e precarização do trabalho feminino, mais acentuado às 
mulheres negras. A partir desse cenário, é gerado um conjunto de violências sexistas 
(especialmente os assédios moral e sexual) que atravessam a totalidade das relações 
sociais, afetando diretamente as condições de saúde física, psíquica e mental das 
trabalhadoras, as levando a um processo de sofrimento, que se expressa, muitas vezes, 
em silenciamento e submissão. A partir da observação dessa realidade, a pesquisa 
“Mudanças e permanências do trabalho doméstico remunerado no Brasil: uma análise 
das violências sexistas presentes no cotidiano das trabalhadoras”, da qual participo 
enquanto bolsista de Iniciação Científica pelo programa PIBIC – UFRN, se propõe a 
analisar essas violências na esfera do trabalho doméstico remunerado, objetivando 
identificar a ocorrência de assédio moral e sexual no cotidiano das trabalhadoras, bem 
como, a visão das mesmas acerca desses acontecimentos, bem como as suas formas 
de resistência. Ainda como um dos objetivos da pesquisa está a apreensão do 
entendimento das trabalhadoras acerca dos seus direitos recentemente conquistados 
através da “PEC das Domésticas”, e a construção de um mapeamento das mudanças 
e permanências no trabalho doméstico remunerado a partir da promulgação da referida 
PEC nos estados do nordeste brasileiro. Para alcançar tais objetivos na construção da 
nossa análise, foram adotados como processos metodológicos uma revisão bibliográfica 
a partir de leituras e autor/as nacionais, regionais e internacionais acerca dos temas 
abordados, e, num segundo momento, a construção do instrumental de pesquisa para 
a inserção no campo, que nesse primeiro momento se restringiu no município de Natal-
RN. Entendemos a necessidade de aprofundarmos os estudos acerca das nuances que 
permeiam o trabalho doméstico remunerado e suas determinações, por ser uma 
atividade invisibilizada socialmente, marginalizada na esfera do trabalho e pouquíssimo 
abordada no âmbito universitário. A partir dos aspectos destacados anteriormente, 
principalmente no que se refere a abordagem acadêmica sobre o tema, passamos a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 517 

 

divulgar nossos estudos em publicações e eventos científicos em nível regional e 
nacional, conforme apontaremos no decorrer deste relatório. 
 
Metodologia 

 
Para fundamentar nosso percurso de investigação e produção de dados, 
compreendemos a concepção de pesquisa e ciência a partir da perspectiva Gramsciana, 
tendo como elemento fundante do nosso pensamento a ideia de que a realidade está 
em constante movimento de construção e reconstrução, isto é, nenhuma pesquisa é 
absoluta, a história está em constante processo de transformação. Utilizamos na 
construção dessa pesquisa o método científico dialético marxista. Desta forma, de 
acordo com Netto (2012), entendemos que a realidade é muito mais complexa que as 
análises sociais que dela podemos produzir. O que buscamos nesse processo é realizar 
um movimento de máxima aproximação da realidade para então conseguir 
apropriarmos dos subsídios necessários para realizar um movimento de abstração 
diante do nosso objeto. Diante desse movimento de aproximação e abstração é que 
construímos a dialética da teoria a ser construída. De acordo com o método utilizado, 
só podemos buscar compreender e aprofundar a realidade a partir dela mesma. 
Assim,segundo Netto (2012) a análise no método de Marx somente pode se realizar 
partindo do concreto, isto é, de fenômenos que já existem na realidade. Buscando 
sempre a reprodução ideal do movimento do real. Compreendendo esse método, 
percebemos que o objeto de estudo tem sua existência de forma independente do 
sujeito que o estuda. Do mesmo modo, a realidade que o objeto se encontra independe 
do seu nível de consciência e conhecimento da mesma. Por conseguinte, se partimos 
do movimento do real, abarcamos o conceito de Marx de historicidade. Toda realidade 
concreta possui suas determinações econômicas, políticas, ideológicas e culturais que 
divergem de acordo com contexto histórico em que estão inseridas. Portanto, a análise 
construída a partir do método de Marx exige um prévio conhecimento acerca do 
momento histórico a ser estudado, bem como das relações sociais perante as 
determinações do sistema capitalista e suas implicações no cotidiano que resultaram na 
construção histórica daquele momento específico. Desta forma, iniciamos nossa 
pesquisa a partir de revisão literária que se deu a partir de encontro quinzenais, em que 
realizamos fichamentos e resumos das obras lidas, nos proporcionando uma maior 
fundamentação e compreensão dos nossos objetos de pesquisa tendo como categorias 
as relações patriarcais de gênero, racismo, divisão sexual do trabalho e assédio moral 
e sexual. Para tal aprofundamento nas temáticas citadas, utilizamos fontes bibliográficas 
nacionais como Gonzaléz (1998) e Schneider (2016), regionais a exemplo Diniz (2014) 
e internacionais como Paola Tabet (2014) e Colette Guillaumin (2014), entre outros. 
Após a escolha das referências a ser adotada no decorrer da revisão de literatura, 
realizamos discussões em grupo nos quais cabiam a bolsista junto com a coordenadora 
fazer a exposição dos mesmos destacando os pontos mais relevantes para o debate, 
as dúvidas e identificando aspectos importantes para a compreensão das categorias e 
do fenômeno estudado. Elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido e dos 
instrumentos de produção de dados – construímos um roteiro de entrevista 
semiestruturada para ser executado junto às trabalhadoras domésticas na cidade de 
Natal-RN. Esse tipo de entrevista se dá mediante um roteiro de perguntas, porém 
ficando aberta para complementarmos com questionamentos que nos recorrem no 
momento da realização da entrevista (MANZINI, 1990/1991). Para alcançarmos nossos 
objetivos iniciamos a pesquisa de campo, primeiro fizemos um contato prévio com 
algumas trabalhadoras próximas ao nosso convívio social, explicando do que se tratava 
a pesquisa e as condições para que elas pudessem participar, quando aceitavam 
participar, marcávamos o dia, horário e o local que elas escolhiam para a realização da 
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entrevista, a partir daí, solicitávamos as nossas entrevistadas que indicassem outras 
mulheres, conhecidas e/ou familiares que também concordassem em participar da 
pesquisa. A realização da pesquisa de campo tem sido um processo rico e ao mesmo 
tempo desafiador, tendo em vista que o acesso a essas trabalhadoras é dificultado pelas 
suas jornadas extensivas de trabalho, tanto no espaço do trabalho doméstico 
remunerado, quanto no trabalho desenvolvido na esfera familiar. Outros fatores que tem 
dificultado o processo são de cunho pessoal da pesquisadora, uma vez que é minha 
primeira aproximação ao campo, portanto, demandando mais experiência para 
identificar os limites e potencialidades para a aproximação aos sujeitos. Soma-se a isso 
o fato de como não haver trabalhadoras domésticas em meu ciclo de convivência, a 
busca por esses contatos teve que se dar a partir de amigos/as, familiares, 
conhecidos/as e vizinhos/as. Até agora foram realizadas cinco entrevistas. Nestas, 
apesar das dificuldades conforme exposto anteriormente, as trabalhadoras se sentiram 
à vontade para relatar suas trajetórias de vida, mesmo nos casos que elas identificavam 
como expressões de assédio moral e sexual por elas vivenciado na sua trajetória de 
trabalho. Nos próximos meses pretendemos concluir a coleta dos dados na pesquisa de 
campo. Considerando que este relatório final se desenvolve num momento de 
continuação da pesquisa, situaremos os procedimentos a serem adotado nos próximos 
meses, tais como: Leitura, transcrição e categorização das entrevistas e análises dos 
dados, bem como intentamos colaborar, junto com a coordenadora do projeto, na 
elaboração de um livro que trará os resultados da pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 

 
A constituição da pesquisa se dá através de um percurso teórico-metodológico que 
envolve planejamento, estudo, aprofundamento e análise. Deste modo, o planejamento 
é primordial nesse percurso, pois, a partir dele se define o calendário de andamento da 
pesquisa a ser executado, proporcionando assim uma maior capacidade de organização 
e alcance dos objetivos. Assim, iniciamos nossa pesquisa construímos um calendário 
de reuniões a partir do critério do objetivo de cada encontro de acordo com o percurso 
pretendido no plano de trabalho. Para além de reuniões de planejamento e discussões 
de textos, tivemos incluídas em nosso calendário as reuniões do Grupo de Estudos e 
Pesquisas de Trabalho, Ética e Direito (GEPTED). Consideramos nossa participação no 
grupo de pesquisa de extrema importância para nosso enriquecimento como 
pesquisadores/as. Isto se deve por ser um espaço de trocas constantes entre docentes, 
discentes de graduação e pós-graduação. A fundamentação teórica na Pesquisa de 
Iniciação Científica é essencial para a construção de um arcabouço argumentativo do/a 
pesquisador/a. Esse arcabouço irá direcionar a sua perspectiva de análise da realidade 
social, podendo esta ser uma perspectiva progressista, conservadora ou crítica. Em 
nossa pesquisa incorporamos a perspectiva crítica, entendendo assim a realidade como 
um conjunto de determinantes sociais vivenciadas no sistema de produção capitalista 
que desumaniza os indivíduos e a natureza, tornando-os coisas passíveis de 
comercialização, isto é, mercadorias. Incorporamos, por conseguinte, a perspectiva 
feminista materialista. Dessa forma, compreendemos que a partir de um sistema de 
dominação-exploração das mulheres, que se organiza através de critérios de divisão 
desigual das atividades realizadas nos espaços públicos e privados – sendo a face da 
dominação no campo político e ideológica da cultura patriarcal, e a da exploração no 
campo econômico –, o que se constata é a construção de espaços socialmente 
determinados para homens e mulheres. Assim, edifica uma sociedade que subordina e 
violenta as mulheres em todas as esferas de sua vida. Compreendemos, ainda, que o 
sistema patriarcal estabelece uma relação de continuidade com o capitalismo de modo 
a super explorar as mulheres trabalhadoras, uma vez que inseridas no mercado de 
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trabalho não rompem com o trabalho doméstico e familiar não remunerado. Jornadas 
extensivas, desigualdade salarial, cargos que exigem baixa qualificação, precarização, 
funções voltadas ao cuidado, são alguns dos elementos que compõe o cenário de como 
a força de trabalho feminina é absorvida no mundo do trabalho capitalista e 
contemporâneo. Assim, trabalho, tempo e corpos são apropriados. Considerando, pois, 
que os serviços domésticos são historicamente desempenhados por mulheres de forma 
gratuita e invisível, chamamos a atenção para o fato de como essa herança se desdobra 
no trabalho doméstico remunerado: desvalorizado, invisibilizado e desempenhado em 
sua maioria por mulheres pobres e negras. Além disso, o cotidiano de trabalho das 
empregadas domésticas, ainda encontram-se presentes as expressões da violência 
sexista, através do assédio moral e/ou sexual, quando da ocorrência de humilhações, 
constrangimentos, mediante abuso de poder, ou de ações e comportamentos com 
finalidade de dominar sexualmente a mulher. Em todos os casos, configura-se em 
violação de direitos. A referida pesquisa, objeto desse relatório, encontra-se em 
desenvolvimento e por essa razão os dados obtidos até aqui, mediante entrevista 
semiestruturada com as trabalhadoras domésticas estão em análise. O que se pretende 
enfatizar, em um primeiro momento, é o avanço em termos de problematização teórica 
acerca das categorias analíticas já mencionadas nesses trabalhos, considerando a 
pretensão da pesquisa que é a de analisar as expressões de violências sexistas 
presentes no cotidiano do trabalho doméstico remunerado, bem como as formas de 
enfrentamento das trabalhadoras no decorrer das suas atividades laborativas. Nesse 
sentido, o esforço em apreender a discussão em torno das relações patriarcais de 
gênero, da divisão sexual do trabalho e da violência sexista, de modo a instrumentalizar 
o/a pesquisador/a com vistas aos objetivos da pesquisa. Salientamos que com base no 
método de pesquisa marxista, a teoria por si só não esgota a realidade, sendo 
necessário um processo de investigação por meio da experiência de aproximação real 
do objeto para que ocorra em seguida os processos de abstração e análise, resultando 
na formulação de uma teoria por meio dialética. A partir dessa premissa, foi elaborado 
roteiro de entrevista semiestruturada, a fim de dialogar com os sujeitos da pesquisa: 
trabalhadoras domésticas residentes no município de Natal (RN). A saber, o roteiro de 
entrevista semiestruturada foi organizado em quatro eixos de investigação e composto 
por questões abertas, a fim de facilitar respostas livres. No perfil sociodemográfico da 
entrevistada, perguntas que caracterizam a entrevistada, tais como raça/cor/etnia, 
estado civil, escolaridade e renda salarial. Na caracterização do trabalho da 
entrevistada, os questionamentos se desdobram sobre o local de trabalho, quais tarefas 
realiza no cotidiano profissional, da sua relação com os patrões, dentre os outras. No 
eixo o trabalho na vida da entrevistada, indagamos sobre a dimensão do trabalho na 
vida da mulher, sua importância, bem como as mudanças e avaliação do emprego 
doméstico na atualidade. Por fim, nas expressões de violência na esfera do trabalho, 
indagamos sobre situações concretas de violência no trabalho, nas expressões do 
assédio moral e/ou sexual. Apesar dos obstáculos que permeiam o desenvolver da 
pesquisa, sobretudo no que se refere a dificuldade de disponibilidade das entrevistadas, 
bem como por se tratar de uma problemática de difícil abordagem, podendo surgir 
questões delicadas a serem verbalizadas pelas entrevistadas, constata-se também 
aspectos positivos, pois, apesar de “nãos”, ouvimos “sim” de mulheres que se 
dispuseram a conversar conosco, a contribuir com a pesquisa, relatando um pouco do 
que vivenciam ou vivenciaram em seu local de trabalho. Os depoimentos estão ricos de 
elementos a serem problematizados, já que embora cada mulher traga consigo uma 
trajetória única de vida, muitas falas se reconhecem umas nas outras, muitos elementos 
se repetem. A partir desse quadro observa-se, a priori, um cenário que reflete inúmeras 
contradições. Mudanças do ponto de vista da legislação trabalhista que se traduzem em 
conquista para as mulheres trabalhadoras, mas que se mesclam a “estratégias” de 
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burlar justamente esse aparato legal, o que representa perdas trabalhistas e 
previdenciárias as empregadas domésticas. Além disso, “velhas” e “novas” situações 
cotidianas de assédio, sobretudo moral, se repetem nos locais de trabalho, e que ora 
são reconhecidas pelas trabalhadoras, ora já tão naturalizadas se apresentam como 
algo do cotidiano. Oportuno lembrar da existência de outros elementos que surgiram a 
partir das entrevistas, não citados aqui, pois a devida analise e categorização encontra-
se em curso. Fruto dessas discussões teóricas no decorrer da pesquisa, destaco a 
elaboração de trabalhos científicos submetidos e aprovados em eventos no âmbito da 
produção de conhecimento do Serviço Social. Em evento nacional, destaco o artigo “as 
imbricações entre relações patriarcais de gênero, divisão sexual do trabalho e assédio 
sexual no trabalho doméstico remunerado” de autoria de Ana Paula Bezerra Teixeira, 
Lucas Matheus da Silveira Santos, Maria Ilidiana Diniz e Thallyta Beatriz Bezerra dos 
Santos Nagel, foi apresentado no 1º Seminário Nacional de Gênero e Serviço Social 
(SENAGESS), que ocorreu na Universidade Federal do Alagoas (UFAL). Nesse trabalho 
explicitamos a relação intrínseca entre as relações patriarcais de gênero, a divisão 
sexual do trabalho e as relações de assédio sexual, analisando o quanto as relações de 
poder estão abarcadas nessa sociabilidade, constituindo uma associação de submissão 
feminina, de aprisionamento do trabalho feminino na esfera privada e desvalorização 
social do mesmo. Tais elementos resultam na alta ocorrência de assédio moral e sexual 
no trabalho, assumindo uma recorrência ainda mais violenta diante do trabalho 
doméstico remunerado, uma vez que o trabalho doméstico é historicamente atribuído 
às mulheres através da sua naturalização social. Essa naturalização também resulta na 
feminização da categoria, onde 92% são mulheres, e na sua desvalorização social, por 
estar estabelecido na divisão sexual do trabalho o desvalor do trabalho feminino. O 
artigo “as relações de racismo e exploração da mulher negra no capitalismo: uma 
análise racial do trabalho doméstico” de autoria de Thallyta Beatriz Bezerra dos Santos 
Nagel, foi apresentado no 24º Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas – UFRN. Nesse artigo abordamos o contexto de heranças escravocratas em 
que o Brasil se constituiu, desencadeando relações de embranquecimento da 
população e ocultamento do racismo por meio do mito da democracia racial (numa 
tentativa de escamoteamento da estratificação racial da sociedade brasileira), assim 
como a sua relação intrínseca com as relações de servidão inerentes à mulher negra 
nesse contexto. Deste modo, compreendemos como a consubstancialidade das 
opressões de raça, gênero e classe torna a mulher negra o sujeito majoritário no cenário 
das trabalhadoras domésticas remuneradas do Brasil, desprovido de direitos efetivados 
na realidade concreta, apesar dos avanços recentes no âmbito constitucional a partir da 
PEC 66/2012. O artigo “Trabalho doméstico remunerado no Brasil: a 
consubstancialidade das relações de opressão de raça, classe e gênero” de autoria de 
Thallyta Beatriz Bezerra dos Santo Nagel, foi aprovado no 16º Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais (CBAS) que será apresentado em novembro deste ano em Brasília-
DF. Ao longo desse trabalho explanamos a determinação do racismo histórico/estrutural 
e da divisão sexual do trabalho enquanto fatores fundamentais na formação do cenário 
do trabalho doméstico por suas capacidades de segregação da população de forma a 
subordinar um grupo a outro, dando subsídios para o sistema de exploração. Diante 
disso, entendemos que as mulheres negras estão mais presentes no trabalho doméstico 
devido às condições estabelecidas pela histórica desigualdade racial no Brasil, pela 
naturalização e permanência das noções de servidão por meio da imagem da mucama, 
de sexualização por meio da imagem da mulata, e de doméstica, geradas no sistema 
escravocrata devido a sua associação imediata às suas atividades na casa grande. A 
partir dessa análise, percebemos também a implicância desses fatores na 
desvalorização social do trabalho doméstico remunerado, assim como na ausência de 
maior atuação política na luta pela formalização desse trabalho, uma vez que mesmo 
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regularizada a PEC 66/2012, a maioria das trabalhadoras permanece em situação de 
informalidade, principalmente as negras, onde em 2015, 29,3% das mesmas não 
possuíam carteira assinada, segundo dados do IPEA (2017). Reiteramos, nesse 
sentido, que para discutir as relações de desigualdade e trabalho feminino no Brasil é 
imprescindível a compreensão do racismo, bem como da sua determinação num país 
colonizado através do sistema escravocrata, onde os negros e negras foram libertos da 
escravidão, mas não foram integrados à sociedade de classes, tendo em vista que o 
racismo e seus processos de discriminação e preconceito são basilares ao capitalismo 
e seu sistema de exploração. Nessa sociabilidade, as mulheres negras são as mais 
atingidas, as mais exploradas e por consequência, as mais presentes no trabalho 
doméstico remunerado, representando 63,4% da categoria, segundo dados da 
PNAF/2015. Importa ressaltar que a aproximação com essas mulheres por meio das 
entrevistas, mesmo ainda sem conclusão da pesquisa de campo, já é possível observar 
alguns resultados, o primeiro deles diz respeito as relações abusivas nos espaços do 
trabalho doméstico remunerado, sendo o mais frequente relacionado ao controle da 
alimentação, ou seja, as trabalhadoras não poder comer as mesmas comidas que os 
patrões. Ainda enquanto tendência explícita que se apresentou durante as entrevistas, 
tem-se uma forte presença do medo, do constrangimento, silenciamento e da fuga 
diante de situações de assédio sexual no trabalho, atingindo principalmente as 
empregadas domésticas afrodescendentes. 
 
Conclusão 

 
Mediante o exposto, se faz notório o processo de planejamento, elaboração e execução 
da pesquisa em todas as suas etapas. Embora não tenhamos resultados no que diz 
respeito à análise dos dados apreendidos na execução das entrevistas, o processo de 
elaboração teórica, discussão e ida à campo nos proporcionou um legado de ampla 
aprendizagem teórico metodológico. Diante das discussões de bibliografias, foi 
estimulada a reflexão e elaboração teórica própria, a partir da apropriação das 
categorias em estudo e suas peculiaridades em meio à sociabilidade determinada pelo 
sistema capitalista vigente. Essa experiência, para além de enriquecedora, propiciou 
uma vasta apropriação acadêmica, pois, a submissão e apresentação de trabalhos 
científicos em eventos da área são imprescindíveis para uma formação acadêmica que 
contemple a um dos pilares fundamentais da formação, a fundamentação teórica. 
Ademais, debruçarmos sobre as questões estudadas no que se refere ao racismo, às 
relações patriarcais de gênero, à divisão sexual do trabalho e ao assédio moral e sexual 
por meio desse processo é de caráter essencial e determinante para a qualidade da 
execução das entrevistas, visto que, o domínio das particularidades que cercam o 
cotidiano do objeto é fundamental para uma real aproximação e um direcionamento 
eficaz dos questionamentos e respostas a fim de se apreender a totalidade da 
problemática investigada. Então, durante o desenvolvimento da nossa ida à campo, foi 
possível realizar tal direcionamento devido à profundidade da apreensão teórica já 
desempenhada. Contudo também nos trouxe desafios, dificuldades e aprendizados, 
pois, ao lidar com subjetividades e trajetórias de vida marcadas e determinadas pela 
superexploração, pelo sexismo, racismo e violência nos encontramos em constante 
provocação. Em síntese, a Iniciação Científica nos abriu grandes portas no caminho do 
conhecimento aprofundado, nos permitindo traçar caminhos de enriquecimento pessoal 
e acadêmico por meio da pesquisa. Seguimos adiante para uma segunda etapa, onde 
pretendemos concluir a pesquisa de campo e numa fase posterior analisarmos o 
material produzido por intermédio da categorização buscando apreender os contextos 
sobre os quais as trabalhadoras domésticas de Natal – RN estão inseridas, procurando 
desvelar as violências sexistas que permeiam o cotidiano laboral das mesmas e sua 
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relação com as determinações impostas pelo sistema capitalista de exploração, bem 
como quais as mudanças e permanências nessa esfera após a aprovação e vigência da 
PEC 66/2012 (PEC das empregadas domésticas). 
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TÍTULO: As contribuições dos fundamentos ontológicos para a concepção de 

diversidade sexual 

Resumo 

Este plano de trabalho objetiva discutir algumas reflexões e conhecimentos produzidos 
pela pesquisa “Esquerda e Diversidade Sexual no Brasil” produzida no âmbito do Grupo 
de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos - GEPTED. Abordaremos quais os 
fundamentos ontológicos da diversidade humana e sexual e as relações entre a 
organização dos sujeitos LGBTs e a luta anticapitalista. Como resultados temos o 
entendimento do trabalho como categoria fundante do gênero humano e sua 
diversidade; que a organização política das pessoas LGBTs deve ser programática, 
alinhada a uma perspectiva emancipatória e que, considerando a natureza das relações 
sociais do capital e sua articulação ao heteropatriarcado e à família monogâmica, não 
há no capitalismo condições para a livre vivência das relações afetivo-sexuais de 
pessoas LGBTs. Nossa pesquisa se fundamenta na teoria social de Marx e na análise 
bibliográfica das produções sobre diversidade sexual, individuação e ontologia. 
 
Palavras-chave: Fundamentos. Trabalho. Diversidade 

TITLE: The contributions of ontological foundations to the conception of sexual diversity. 

Abstract 

ABSTRACT: This objective work plan is based on reflections and achievements made in 
research and work - Ethics and Rights - GEPTED. Ontological and social databases and 
sexual relations between LGBT children and the anti-capitalist struggle. How is the 
budget of the work as founder of the human race and its diversity; LGBTs must be a 
political organization, aligned with an emancipatory and exogenous perspective, 
considering social relations and articulation with heteropatriarchy and monogamous 
family, there is no need for capitalism for the free sexual experience of LGBT people. 
Our research was based on Marx's social theory and bibliographical analysis of the 
productions on sexual diversity, individuation and ontology 
 
Keywords: Fundamentals. Job. Diversity 

Introdução 

A diversidade sexual expressa variadas formas de expressão da sexualidade. Como 
buscamos apresentar ao longo desta pesquisa, essa diversidade tem fundamento na 
vivência cotidiana que os indivíduos construíram e constroem em torno de determinadas 
relações sociais. Assim, a homossexualidade e a bissexualidade são tão naturais quanto 
a heterossexualidade é. Entretanto, são invisibilizadas, desrespeitadas, pessoas 
lésbicas, bis e gays assim como pessoas transgêneros, neste caso a referência é a 
identidade de gênero/sexo, sofrem violações de Direitos e violências cotidianas, 
psicológicas, físicas, patrimoniais etc. É certo que existe uma opressão que impede 
concretamente a liberdade das pessoas se relacionarem com outras de mesmo sexo. 
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Felizmente, as ciências sociais têm avançado nas últimas décadas no debate em torno 
da população LGBT, mas ainda há poucas pesquisas que se detenham a apreender os 
fundamentos, as determinações sociais que possibilitam ao gênero humano uma 
complexificação tão rica e diversa como há atualmente, de etnias, sexualidades, 
culturas, organizações, espiritualidades, teorias, conhecimentos, alimentos, 
tecnologias, personalidades, etc. Conhecer os fundamentos do desenvolvimento e da 
diversidade humana e sexual é de grande relevância para: Conhecer quais estruturas e 
relações sociais obstaculizam e tolhem a liberdade de diversidade sexual; combater 
preconceitos e violações de Direitos; para o entendimento de que a construção da 
subjetividade e a individuação são processos que ocorrem necessariamente dentro de 
relações sociais e intersubjetivas e, por fim, para apreender de que forma as 
necessidades por liberdade de expressão afetiva e sexual se vinculam diretamente com 
as necessidades de emancipação da humanidade pelo fim da propriedade privada e da 
exploração do trabalho. Para o Serviço Social, profissão que se consolidou no 
compromisso com as necessidades da classe trabalhadora, a ética no atendimento, a 
defesa dos Direitos das pessoas LGBTs, o desenvolvimento de políticas públicas para 
o acesso à saúde, trabalho, cultura etc. para esse segmento historicamente 
desaprovado pela sociedade é condição indiscutível para o desenvolvimento social e 
para fortalecer uma consciência social contra hegemônica, de respeito e defesa da 
diversidade como patrimônio histórico e cultural da humanidade. 
 
Metodologia 

 
METODOLOGIA: Este relatório é uma sistematização parcial dos resultados, acúmulos, 
reflexões e indicações teórico políticas da pesquisa “ Esquerda e Diversidade sexual no 
Brasil Contemporâneo” produzida dentro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, 
Ética e Direitos ( GEPTED- UFRN) O percurso metodológico de apreensão de nosso 
objeto de pesquisa requer uma análise bibliográfica dos/as autores/as que se 
dedicaram, e ainda se dedicam, a investigar o ser social em suas determinações 
centrais e, a partir da reflexão, desenvolver teoricamente, como objetivo geral desta 
pesquisa, a apreensão, a partir da ontologia do ser social de Lukács, as complexas 
relações entre trabalho, indivíduo e diversidade humana. Como objetivos específicos e 
eixos de discussão, temos: 1. Apreender os fundamentos ontológicos que possibilitam 
o entendimento do processo de individuação, constituição da consciência, da 
diversidade humana e sexual. 2. Analisar a relação entre as lutas no campo da 
diversidade sexual e a luta anticapitalista O método que utilizamos é a teoria social de 
Marx, que operando por meio de categorias próprias da realidade, permite o 
pesquisador apreender a realidade tal como é, não desconsiderando que essa 
apreensão é sempre aproximada, visto que a realidade é dinâmica e não estática. A 
perspectiva de totalidade, própria do materialismo histórico dialético, resgata a exigência 
de analisar os objetos em sua dinâmica própria, cheia de contradições inerentes à 
dialética dos processos sociais e nas suas articulações e vinculações à outros 
complexos sociais, instituições e etc. Assim, o objeto não pode ser apreendido em toda 
sua riqueza de detalhes se for analisado isoladamente da realidade em que está 
inserido. Por meio de sucessivas abstrações, o método de Marx busca identificar a 
natureza do objeto, de que forma tem se expressado na vida social, sofre incidência de 
quais determinações, instituições e qual a função social que vem exercendo na 
sociabilidade capitalista. Dessa forma, o método nos permitirá descobrir o processo 
histórico de constituição e desenvolvimento da sexualidade, como se expressa, como 
ela é vivenciada pelos sujeitos na sociedade, considerando as já conhecidas e diversas 
violações de liberdade e Direitos de pessoas não heterossexuais. Por fim, o 
compromisso político que este método tem com um conhecimento que sirva aos 
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interesses da maior parte da humanidade, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras, se 
identifica com o nosso compromisso de produzir uma pesquisa que apresente à 
diversidade sexual como histórica, social e parte da riqueza de expressões do gênero 
humano. Os trabalhadores e trabalhadoras são pessoas, com nacionalidades, 
personalidades, culturas, etnias, sexualidades, por fim, diversidades que precisam ser 
compreendidas, respeitadas e enaltecidas. Para o Serviço Social, portanto, é urgente e 
necessário que a nível científico, político e cultural o debate em torno da diversidade 
sexual avance, no sentido de conquistar, fortalecer e efetivar os Direitos das pessoas 
LGBTS, usuárias das políticas sociais e serviços nos quais as/os assistentes sociais 
estão inseridos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Fundamentos ontológicos para a compreensão do indivíduo e da diversidade humana. 
Discutir os fundamentos ontológicos da diversidade humana requer, necessariamente, 
discutir o que é o ser social, qual sua gênese e sua particularidade em relação à 
natureza. Gorgy Lukács, um dos maiores filósofos do século XX desenvolveu e renovou 
o pensamento marxista em diversas áreas do conhecimento, sobretudo na estética, na 
ética e na ontologia marxiana. Lukács, desenvolvendo o caminho que Marx iniciou, 
contribuiu decisivamente para o conhecimento acerca do ser social, aquele que tem sua 
existência e reprodução na relação indissociável com a natureza, tornando-se cada vez 
mais dependente dos outros indivíduos. Iniciaremos, portanto, a discussão em torno 
desse instigante processo de produção social do indivíduo. Partimos do entendimento 
de que o ser humano se distingue consideravelmente da natureza, ainda que seja 
dependente dela. Não só nos distinguimos, mas também a dominamos, utilizamos seus 
recursos para desenvolver a sociedade em que vivemos e, nesse processo, nos 
aperfeiçoamos também. Dessa forma, há uma particularidade inerente ao ser humano 
que o torna capaz de utilizar conscientemente a natureza. Quando estudamos o 
processo evolutivo nas ciências biológicas, aprendemos que o indivíduo moderno é 
expressão de uma subespécie do reino animal chamada homo sapiens sapiens, que 
significa em termos objetivos “ homem que sabe”. Nós somos os indivíduos que 
“sabem”, que constroem e internalizam o saber. Lukács (2013, p.63) nos explica: “Na 
natureza, a consciência animal jamais vai além de um melhor serviço à existência 
biológica e à reprodução e, por isso, de um ponto de vista ontológico, é um epifenômeno 
do ser orgânico”. Dessa forma, a consciência existente nos demais animais está restrita 
à satisfação de suas necessidades biológicas. Já nós, seres humanos, possuímos uma 
consciência superior, complexa, que nos permite produzir e reproduzir para além de 
nossas necessidades biológicas. Essa é nossa particularidade central, o que nos 
diferencia decididamente em relação aos outros seres vivos, mas essa capacidade teve 
um desenvolvimento, ela não apareceu espontaneamente em nossa espécie. Assim, 
precisamos ir mais além e nos debruçar no processo mais complexo, que permitiu um 
salto ontológico de nossa espécie em relação ao complexo dos seres orgânicos e 
possibilitou a elevação de nossa consciência para além da reprodução biológica: o 
trabalho. Aqui nos referimos ao trabalho em sua expressão ontológica, ou seja, 
enquanto processo que nos permite satisfazer nossas necessidades, criar novas,elevar 
as capacidades individuais e coletivas a partir da transformação da natureza inorgânica 
e orgânica. É sempre mais inteligível se voltarmos bastante na história, nos tempos em 
que as sociedades e os indivíduos não manifestavam tanta complexidade como há nos 
tempos atuais. Pensamos, pois, na realização do trabalho quando os indivíduos 
selvagens utilizavam o fogo e pedras para produzir instrumentos de defesa e de caça. 
Eles utilizavam a natureza, transformando-a em utensílios que permitissem melhorar 
sua alimentação e defesa, por exemplo. Pensemos também que para produzir esses 
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instrumentos, estes homens e mulheres já possuíam o entendimento e conhecimentos 
para saber como atingir suas finalidades. Esse entendimento é produto de um conjunto 
de conhecimentos acumulados na realização do trabalho. Vejamos como ocorre, em 
termos objetivos, esse processo. Para que o trabalho se realize, ou seja, para a 
completa transformação da natureza para atender a alguma finalidade nossa, é 
necessário a articulação entre dois eventos: a teleologia e a causalidade, está nada 
mais é do que o que há disponível na natureza para ser utilizado e transformado pelo 
indivíduo . A capacidade teleológica é própria dos indivíduos, é ela quem permite a 
elevação da consciência humana. Ela é a condição que permite aos homens e mulheres 
projetar idealmente ( a nível mental) o que pode ser feito e como pode ser feito algo que 
lhe tenha uma finalidade. Em outras palavras, ao sentir uma necessidade, por exemplo, 
de defesa, é por meio da teleologia que raciocinamos o que podemos construir para 
nossa defesa e o que podemos utilizar, em termos de materiais, para construir, como 
podemos manuseá-lá etc. A teleologia, por sua vez, é composta por dois momentos, a 
prévia ideação e a objetivação. O primeiro refere-se à projeção mental do que pretende-
se produzir e o segundo a materialização do que foi projetado. São dois momentos que 
se relacionam dialeticamente para a existência da teleologia, uma vez que sem a 
objetivação, a prévia ideação não passará de simples pensamento. Sendo assim, é por 
meio do trabalho que a consciência humana se particulariza pela capacidade de utilizar 
a natureza para produzir o não natural, o novo, o necessário para o sempre crescente 
desenvolvimento social. É a partir desse processo que novos saberes vão sendo 
desenvolvidos, novos objetos criados, novas necessidades começam a surgir, os 
indivíduos repassam o conhecimento entre os outros, se unem em relações sociais, 
desenvolvem linguagens, códigos, vestimentas, estratégias de defesa, condutas e, no 
decorrer desse processo,, também desenvolvem afetividade e sexualidade, objetos 
centrais de nossa pesquisa. Assim, o trabalho é a categoria fundante do ser social e de 
sua complexidade, sendo assim, também fundante da diversidade humana. Ainda que 
dele não parta diretamente, é a partir das relações que os indivíduos constroem na 
produção e reprodução de suas vidas que toda a riqueza do gênero humano é 
produzida. No início das sociedades, ainda em estágios pouquíssimos avançados de 
desenvolvimento, a aproximação entre os indivíduos e sua união em grupos por 
necessidade de sobrevivência, permitiam a experiência, o contato, as descobertas. As 
atitudes, os toques, os tratos, as incipientes demonstrações de carinho, homens e 
mulheres estavam livres para se permitirem descobrir de quem gostavam, do que 
gostavam, do que lhes transmitia mais bem estar, mais segurança, e criar os meios e 
as maneiras de satisfação de suas necessidades, agora não mais restritas à natureza 
biológica, mas também sociais. A atração afetiva e sexual de um homem por uma 
mulher ou de um homem por outro homem foi desenvolvida nas relações entre os 
indivíduos, em determinados tipos de grupos, a partir de necessidades, curiosidades, 
entendimentos, em um movimento coletivo e individual de ampliação de capacidades e 
possibilidades. Lutas em defesa da diversidade sexual: caminho necessariamente 
anticapitalista. Se é no final da década de 1970 que se expressam as grandes crises, 
como a crise mundial da perspectiva e dos partidos comunistas , a crise estrutural do 
capital ( MÉSZÁROS, 2010), a crise dos marcos teóricos das Ciências Sociais, como o 
marxismo, pela emergência do pensamento pós-moderno ( CANTALICE, 2013) é ao 
final desta década que emergem com força organizativa sujeitos coletivos, homens e 
mulheres, pautando na cena política questões e demandas por muito tempo 
invisibilizadas pelos sindicatos e partidos políticos. As principais reivindicações giravam 
em torno da opressão da mulher na sociedade, pela liberdade de vivência afetiva e 
sexual demandada pelos gays, lésbicas, bissexuais e pessoas transexuais - LGBTs, do 
racismo sofrido por negros e negras, pela devastação ambiental, entre muitas outras. 
Como vimos na discussão inicial deste artigo, as várias expressões da sexualidade 
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humana tem sua gênese no desenvolvimento das relações sociais e inter-subjetivas dos 
indivíduos no constante processo de produzir e reproduzir suas vidas. Em todos os 
modos de produção, seja no comunismo primitivo, no escravismo, feudalismo e, 
atualmente, no capitalismo, a diversidade sexual ainda que invisibilizada, foi e é uma 
realidade, um produto da riqueza e complexidade do gênero humano. Mas, é a partir da 
década de 1970 no mundo que as pessoas não heterossexuais se organizam 
politicamente, principalmente em movimentos sociais e coletivos, pautando suas 
existências, os preconceitos sofridos e suas necessidades de Direitos, 
reconhecimentos, segurança e respeito. A emergência desses sujeitos políticos exigiu 
a reflexão coletiva e a incorporação daquelas pautas e desses indivíduos pelos 
sindicatos e partidos políticos, processo que não aconteceu facilmente e ainda vem, na 
atual conjuntura, se consolidando. Da mesma maneira, do ponto de vista estratégico e 
programático da classe trabalhadora, esses movimentos sociais e sujeitos coletivos 
precisam compreender as diretas relações entre a opressão de suas identidades 
culturais e particularidades com as determinações mais gerais da sociedade que as 
produzem e potencializam. A sexualidade de mulheres e homens não é construída de 
forma isolada das interações sociais, nem pode se expressar livremente dentro da 
sociabilidade burguesa que oprime e inviabiliza a diversidade. Os sujeitos coletivos 
LGBTs em suas atividades e ações de educação e politização da sociedade sobre a 
diversidade sexual, precisam subverter a consciência social dominante, funcional ao 
capitalismo, de que a subjetividade de cada um ou cada uma não tem relação com as 
condições de vida que temos. SANTOS, explica quais as consequências desse 
pensamento para a esquerda: Essa concepção fragmentada do sujeito, que o aprisiona 
em sua dimensão singular, traz como consequência imediata o fato de que a esquerda 
passa a estruturar suas lutas, no horizonte do pensamento burguês, que instaura a cisão 
entre o ser genérico e o ser singular, fixando sua atenção para a imediaticidade da vida 
cotidiana, onde reinam os indivíduos entregues aos seus interesses particulares. ( 
SANTOS, 2005, pg. 188). Considerando ser a esquerda o campo político-ideológico 
alinhado com as necessidades de mudanças e transformações sociais, sujeitos 
coletivos como partidos, sindicatos, movimentos sociais, coletivos, redes e etc. 
Precisam aprender a consubstancialidade entre opressão e exploração e construírem 
uma práxis que alicerçada em uma concepção de diversidade sexual fundada pelo 
processo de produção e reprodução da vida social, possam construir o pensamento e 
ação de combate às opressões vinculadas à luta anticapitalista. 
 
Conclusão 

 
Este relatório fornece uma síntese de algumas das complexas discussões e 
conhecimentos produzidos na pesquisa, ainda em andamento, “ Esquerda e 
Diversidade Sexual no Brasil”. Discutimos o trabalho enquanto fundamento do 
desenvolvimento social e da diversidade humana. Discutimos como, do ponto de vista 
político, a necessidade de superação do preconceito e da opressão das sexualidades 
não heterossexuais, se vinculam á necessidade de construção de uma nova 
sociabilidade que negue a propriedade privada, o capital e suas articulações com o 
hetero-patriarcado e o racismo. O aprofundamento dessa discussão assim como de 
outras em torno da incompatibilidade entre capitalismo e diversidade, se mantém no 
decorrer da pesquisa. 
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TÍTULO: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE 

DO NORTE FRENTE À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE 

Resumo 

 

RESUMO 

 

É frequente a presença de conflitos socioambientais na Zona Costeira brasileira. A ação 
humana em espaços constitucionalmente protegidos tem sido causa de múltiplos danos 
ao meio ambiente, sobretudo em áreas tão disputadas entre indivíduos de interesses 
diversos como é a área de praia. Diante disso, o objetivo da pesquisa é identificar os 
conflitos socioambientais existentes na Zona Costeira do Rio Grande do Norte e, 
posteriormente, apontar soluções concertadas para a resolução desses conflitos. Assim, 
este trabalho consiste na apresentação dos resultados alcançados durante esta primeira 
etapa da pesquisa que é o levantamento dos conflitos na Costa Potiguar, além de sua 
confrontação com a proteção dada ao Meio Ambiente pela Constituição Federal. 

 
 
Palavras-chave: Direito Constitucional. Ambiente Costeiro. Conflitos Socioambientais. 

TITLE: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN THE COASTAL ZONE OF 

RIO GRANDE DO NORTE FRONT OF CONSTITUTIONAL PROTECTION FOR THE 

ENVIRONMENT 

Abstract 

The presence of socio-environmental conflicts in the Brazilian Coastal Zone is frequent. 
Human action in constitutionally protected spaces has been the cause of multiple 
damage to the environment, especially in areas as much disputed among individuals of 
diverse interests as the beach area. Given this, the objective of the research is to identify 
the socio-environmental conflicts existing in the Coastal Zone of Rio Grande do Norte 
and, subsequently, to point out concerted solutions for the resolution of these conflicts. 
Thus, this paper consists in presenting the results achieved during this first stage of 
research, which is the survey of conflicts in Costa Potiguar, as well as their confrontation 
with the protection given to the Environment by the Federal Constitution. 
 
Keywords: Constitutional Law. Coastal environment. Socio-environmental conflicts 

Introdução 
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INTRODUÇÃO 

Nos tempos hodiernos, tem se falado muito a respeito da questão ambiental devido ao 
grande avanço de problemas climáticos e à degradação do meio ambiente, que tem 
alertado o mundo acerca da qualidade de vida no planeta para esta e para as futuras 
gerações. Dessa maneira, a matéria ambiental tem ocupado espaço de destaque na 
agenda mundial, em vista da necessidade de levar a sério os sinais mostrados pelo 
planeta de que se não regredirmos e repararmos as agressões cometidas contra o meio 
ambiente futuramente não haverá condição de vida saudável na Terra (TRENTIN; 

PIRES; 2013). 

Nessa perspectiva, após mais de trinta anos do primeiro passo dado pelo país rumo à 
regulamentação do meio ambiente, em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, 
chegamos aos dias atuais com diversas normas que visam a proteção da matéria 
ambiental, dentre elas a Constituição Federal de 1988, norma maior do ordenamento 
jurídico. 

Desse modo, são recorrentes no Brasil confrontos de interesses distintos entre atores 
sociais diversos, tendo como objeto de disputa os recursos naturais, ocasionando 
impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e econômica. Contudo, há 
instrumentos de resolução disponíveis para a pacificação do problema e para a efetiva 
proteção ao meio ambiente. Instrumentos esses que podem ser administrativos, 
judiciais ou extrajudiciais. 

Apesar disso, percebe-se a presença de inúmeros conflitos de interesses de caráter 
social e ambiental, ou socioambientais, nas zonas costeiras do Brasil. Muitos destes 
conflitos configuram grave degradação de espaços constitucionalmente protegidos, 
contudo, é possível identificar casos que ocorrem frequentemente e outros que são 

contínuos, se prologando no tempo. 

Diante disso, o projeto de pesquisa busca apontar os conflitos existentes na Zona 
Costeira do Rio Grande do Norte e apresentar medidas para a resolução concertada 
dos conflitos. Este trabalho, porém, se detém em mostrar alguns dos conflitos presentes 
na Zona Costeira e confrontar com o texto da constituinte de 1988. Quanto à segunda 
etapa da pesquisa – apontamentos para as resoluções dos conflitos – essa ainda não 
se deu início, por esse motivo não será tratado nesse trabalho. 

 

Metodologia 

 

MÉTODO 

Como procedimentos metodológicos, o presente trabalho resultou de um ano de 
pesquisa sobre Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, 
sendo realizadas reuniões periódicas com o intuito de levantar dados sobre os conflitos 
existentes na Zona Costeira do estado. Em alguns momentos essas reuniões 
aconteceram não somente entre os membros do projeto, mas também com órgãos da 
sociedade civil organizada e da Administração Pública. 
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O objetivo da pesquisa até o presente momento foi identificar e analisar os conflitos 
socioambientais presentes na zona costeira, conforme previsto na Lei Estadual 
6.950/1996, no lapso temporal que vai de 2007 a 2017. Qualquer conflito socioambiental 
encontrado dentro desse intervalo foi objeto de análise colegiada pelo grupo. 

Para o levantamento de dados (casos) foi utilizada, inicialmente, pesquisa bibliográfica 
de livros e de trabalhos acadêmicos que pudessem indicar a existência de supostos 
conflitos socioambientais no estado dentro do lapso temporal proposto pelo projeto de 
pesquisa. 

Posteriormente, em decorrência da limitação de dados encontrados nas pesquisas 
acadêmicas, foi realizada também pesquisa jurisprudencial de conflitos que 
envolvessem o objeto de estudo da pesquisa. Para tanto, o projeto utilizou as 
plataformas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) e da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte (JFRN), fazendo uso de dados tanto de competência estadual 
quanto de competência federal. 

Além disso, também foi feita pesquisa documental junto a órgãos da sociedade civil e 
da Administração Pública, além da realização de entrevista com os membros desses 
órgãos. Nesse contexto, o projeto teve vasta contribuição do Ministério Público do 
Estado (MPRN), do Ministério Público Federal (MPF), da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE-RN) e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), além de ampla participação da ONG Oceânica, organização 

da sociedade civil que tem como principal área de trabalho o litoral potiguar. 

Com isso, o projeto produziu um mapa com os dados recolhidos de conflitos 
socioambientais na Zona Costeira, no qual se pode identificar as atividades 
desenvolvidas e os indicadores específicos decorrentes desses conflitos. 

 
Resultados e Discussões 

 
A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE 

A Constituição Federal de 1988 é a primeira na história do Brasil a dedicar um capítulo 
de sua redação ao meio ambiente, conforme pode se constatar do seu Título VIII, 
Capítulo VI. Antes disso, o primeiro ensaio que se deu em direção a uma 
regulamentação do tratamento da natureza que “tratasse e não maltratasse a terra, seus 
arvoredos e processos ecológicos essenciais a ela associados” foi em 1981, com a 
promulgação da Lei de número 6.938 que dispunha sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, tendo por objetivo geral a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, como é possível ser retirado do seu artigo segundo 
(BENJAMIN, 2007). Posteriormente, como se pode observar as leis e constituições que 
surgiram após o ano de 1981 recepcionaram o tema e aperfeiçoaram conforme as 
exigências naturalmente impostas pelo do avanço da sociedade, até o surpreendente 
tratamento dado pela Constituição vigente. 

Dito isso, é possível verificar que o legislador constituinte se preocupou sobremaneira 
com a matéria ambiental diante de sua relevante importância no cenário mundial. Desse 
modo, incorporou na Carta Magna a proteção ao meio ambiente no artigo 225º, in verbis: 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
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do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à 
coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
Texto que consta do caput do artigo, restando presentes ainda incisos e alíneas. 

A norma-matriz (referida acima), consistente de seu caput, é o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Direito fundamental que norteia todo o sistema de garantia, 
no ordenamento jurídico brasileiro, referente a matéria de meio ambiente. O inciso 1°, I 
a VII, são os instrumentos de garantia dispostos para dar efetividade à norma-matriz. 
São deveres estabelecidos para o Poder Público (compreendendo as suas três esferas 
do artigo 2° da Constituição Federal: legislativa, executiva e judiciária). Por sua vez, os 
incisos constantes do 2° a 6° compõem um conjunto de determinações particulares que 
o constituinte resolveu conferir imediata proteção e direta regulamentação constitucional 
(SIRVINSKAS, 2018). 

Se faz importante destacar que não é objetivo do trabalho pormenorizar cada inciso 
previsto no artigo, mas, estudar a sua norma-matriz, ou norma-princípio, e um ou outro 
inciso chave que possa contribuir para entender como o texto constitucional aborda a 
temática ambiental e de que forma esse texto se relaciona com casos encontradas na 

zona costeira do estado do Rio Grande do Norte durante a pesquisa. 

Passado esta observação, em primeiro plano é possível inferior do enunciado do artigo 
o pronome indefinido todos, concepção que traz a característica de bem difuso e, aqui, 
implicar dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. 
Assim, são abrangidos por esse termo os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados, 
os estrangeiros residentes no país e, além destes, as gerações futuras, ou seja, aqueles 
indivíduos que ainda sequer nasceram. Disso se depreende que o constituinte entendeu 
albergar toda e qualquer pessoa humana, sem distinções, da titularidade desse direito 

material (FIORILLO, 2013). 

Por outro lado, sabe-se que no mundo jurídico os indivíduos são sujeitos não apenas de 
direitos, mas também de deveres. São estes os membros da sociedade destinatários 
das leis. Nessa perspectiva, a expressão todos tem direito, por sua vez, deu ensejo a 
um direito público subjetivo, conforme os dizeres de Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira 
(2017): 

[...] criou um direito público subjetivo, oponível contra todos (erga omnes), e não 
somente em face do Estado. O exercício desse direito pode ser exercido ante aqueles 
que poluem e degradam o meio ambiente, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 
privadas ou públicas. 

Dessa maneira, todo cidadão tem o dever de preservar o meio ambiente. A 
responsabilidade pela defesa e conservação ambiental não recai apenas sobre o Poder 
Público, mas sobre toda a coletividade. Todo cidadão e toda cidadã tem o dever de 
cuidado com os recursos naturais postos à sua disposição por meio de instrumento 
presente na Constituição ou em legislação infraconstitucional (SIRVINSKAS, 2018). 

Por meio ambiente ecologicamente equilibrado se entende um ambiente não poluído, 

com higidez e salubridade. Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2007), 

O equilíbrio ecológico não significa uma permanente inalterabilidade das condições 
naturais. Contudo, a harmonia ou a proporção e a sanidade entre os vários elementos 
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que compõem a ecologia – populações, comunidades, ecossistemas e a biosfera – hão 
de ser buscadas intensamente pelo Poder Público, pela coletividade e por todas as 
pessoas. 

É importante destacar que o constituinte correlacionou o meio ambiente equilibrado com 
o direito à vida, direcionamento voltado para o princípio fundamental da Constituição 
Federal que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse entendimento do 
constituinte demonstra a essencialidade do meio ecologicamente equilibrado, se 
revestindo de um direito fundamental que é alicerce do texto constitucional. Percebe-se, 
desse modo, que direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais só são 
possíveis de serem efetivados mediante a presença do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, isso por que a garantia do direito a água potável, a alimentação, ao trabalho, 
a vida e à saúde no geral só são possíveis em um ambiente não poluído. Assim, “o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado reveste-se como indeclinável para a efetivação 
das demais dimensões de direitos humanos”, conforme nos afirma Fabiano Melo 
Gonçalves de Oliveira (2017). 

Encerrando a análise do caput, partimos para o estudo dos incisos. Dispõe o inciso III 
do §1° que compete ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedada 
qualquer a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Esse dispositivo foi 
regulamentado pela Lei 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (OLIVEIRA, 2017). No entanto, a partir das discussões da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 3.540, em julgado do stf datando de 
2005, firmou-se a compreensão de que os espaços especialmente protegidos da qual a 
lei se refere alcançam, além das unidades de conservação, as áreas de preservação 
permanente. Édis Milaré (2005), além de outros doutrinadores, entende que esses 
espaços ambientalmente protegidos englobam: as áreas de proteção especial, as áreas 
de preservação permanente, as reservas legais e as unidades de conservação. 

O inciso V §1° prevê que incumbe ao Poder Público “controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (art. 225°). Essa norma versa sobre 
o poder de polícia ambiental, que deve assegurar efetividade ao princípio-matriz por 
meio do controle de atividades e substâncias que possam ser nocivas ao meio ambiente 
e à saúde humana. “Procura-se incentivar a implantação de tecnologias limpas, o que 
faz com que as atividades econômicas utilizem os mais modernos meios de controle de 
poluição e de efluentes lançados no meio ambiente” (SIRVINSKAS, 2018). 

Esse controle é exercido de maneira preventiva, por meio da necessidade de 
licenciamento ambienta, e após sua expedição, por meio de auditorias. É importante 
destacar que esse controle deve ser feito de forma ininterrupta, por meio de 
monitoramento e inspeção. 

Por fim, o §4° do mesmo artigo prevê as macrorregiões brasileiras consideradas 
patrimônio nacional, a saber: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Dispõe também que sua utilização far-se-
á de modo que assegure a proteção ao meio ambiente. Para não ultrapassar os limites 
de nosso objeto de estudo iremos nos deter à Zona Costeira. 
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A Zona Costeira é constituída pelo espaço geográfico da área marítima, da faixa 
continental e do ar, incluindo seus recursos renováveis e não renováveis. Esta região 
litorânea no Brasil compreende uma faixa de 8.968 km de extensão, 17 estados e cerca 
de 400 municípios (CAVALCANTE, 2018; IBGE, 2011). 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA DO RN 

Os conflitos socioambientais podem ser caracterizados como atividades desenvolvidas 
pela ação humana em contextos específicos, tais como ocupação da área de praia de 
modo desordenado para um simples lazer ou uma atividade comercial contínua. O 
entendimento de conflito socioambiental segundo esse enfoque parte do pressuposto 
de que sua ocorrência se dá em um contexto de disputa por recursos naturais, ou seja, 
no campo das relações de posse e propriedade, de modo que se encontram arrolados 
nas relações de troca, conforme nos aponta Rosirene Martins e Joaquim Shiraishi 
(2015). O conflito é reconhecido por motivar ou modificar conflitos de interesses, 
unidades ou organizações em torno das zonas costeiras e de outros espaços de 
interesse coletivo e ambiental. 

Em outras palavras, no conflito socioambiental se identifica a existência de contraste 
entre o interesse social e o interesse ambiental, de modo que a ideia de unicidade é 
negada e é construída por diferentes agentes uma área de tensão em torno das matérias 
relativas à sociologia e ao meio ambiente. 

Passado a breve identificação do que seja conflito socioambiental, passamos à análise 

destes conflitos encontrados na zona costeira do RN. 

Ao longo da pesquisa foram encontrados casos concretos de atividades socias na 
extensão da costa do Rio Grande do Norte, ocorridas no lapso temporal de 2007 a 2017 
que põem em xeque a segurança ambiental de espaços legalmente protegidos seja na 
Constituição ou em normas infraconstitucionais. Vale destacar que muitos desses casos 
se prologam no tempo, ou seja, são anteriores ao ano de 2007 e persistiram até o 
período de estudo do projeto ou surgiram após esta data inicial e continuam até o 
presente momento. Em suma, há atividades que foram solucionadas, outras em 

processo de resolução e outras ainda existentes e continuadas. 

Dentre os conflitos encontrados pela pesquisa podem ser citados: a atividade eólica, 
atividade de agricultura, pesca predatória, pesca amadora, atividades de indústrias 
têxteis, atividade de indústria de bebidas, atividade de empresa concessionária de água 
e esgoto, atividade de turismo náutico, atividade de circulação de veículos automotores, 
atividade de empresas de passeios turísticos, atividade imobiliária-turística, atividade de 
turismo e esportes náuticos, atividade turística de lazer, atividade de comércio informal, 
atividade de comércio formal, atividade de indústria de cana-de-açúcar, atividade 
salineira, atividade petrolífera, ocupações irregulares, atividade de carcinicultura, 
atividade de construção civil e, por fim, atividade de produção de lenha. 

Contudo, apesar da abrangência das atividades mostradas acima cada tipo de conflito 
se desmembra em indicadores deste conflito, dada a característica multifacetária de 
uma mesma atividade quando em conflito com o meio ambiente, atingindo na maioria 
dos casos mais de um recurso natural. 
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Desse modo, a atividade eólica presente nas cidades de São Miguel do Gostoso, 
Macau, Areia Branca e Galinhos pode ser causa de obstrução de acesso ao mar por 
populações que residem nestes locais. Pode, também, provocar degradação da 
vegetação nativa, como nos municípios de Rio do Fogo e Guamaré, além dos já citados. 

No mesmo sentido, a atividade de indústria têxtil por apresentar danos ambientais 
decorrentes de lançamento de resíduos sólidos em corpo hídrico, como constatado nas 
cidades de Macaíba e São Gonçalo do Amarante. 

Da mesma forma, um conflito que surge da atividade de construção civil pode dar ensejo 
a degradação de área de falésia, de mata ciliar, obstrução de paisagem e outros 
indicadores igualmente nocivos. Do estudo feito essa atividade foi a que mostrou o maior 
número de danos ambientais e de municípios atingidos, sobretudo os de intensa 
movimentação turística como as cidades Tibau, Touros, São Miguel do Gostoso e Nísia 

Floresta. 

Diante disso, os dados encontrados na pesquisa, quando confrontados com a norma 
constitucional, em seu art. 225°, revelam grande ameaça à proteção que o constituinte 
entendeu dar ao meio ambiente. Assim, é possível constatar essa violação quando 
sobre ela é lançada a redação do caput, que afirma ser direito de todos o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, mas não só isso, impõe o dever também a todos estes de 
defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Da mesma forma, o inciso 2° e 3° do mesmo artigo nos traz a luz de que o cidadão que 
se utilizar dos recursos naturais de forma não permitida em lei terá o dever de recuperar 
o ambiente degradado, além de ficar sujeito à aplicação de infrações penais e 
administrativas, seja pessoa física ou jurídica. Na mesma linha, o inciso 4° dispõe que 
o uso da Zona Costeira deve ser feito na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem proteção ao meio ambiente, ficando a jurisdição encarregada de, na 
ausência de observação do artigo, aplicar as normas necessárias à efetivação do direito 
fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

Conclusão 

 
CONCLUSÕES 

A análise dos conflitos encontrados pelo projeto nesse tempo de pesquisa, revelou a 
existência de múltiplos fatores desencadeados pela ação humana que estão 
provocando intensa degradação ao ambiente costeiro do Rio Grande do Norte. 

Dessa forma, foi encontrada atividade eólica obstruindo acesso ao mar, provocando 
assoreamento, degradação de vegetação nativa, entre outros; atividade de pesca em 
período de defeso, caça com uso de arpão etc; atividade industrial com lançamento de 
esgoto e resíduos em corpo hídrico, lançamento de compostos químicos etc; além 
desses, mais uma infinidade de conflitos foram encontrados na Zona Costeira do estado, 
como atividades de turismo, construção, ocupação irregular e comércio. Casos 
mostrados a título exemplificativo, a lista não tem o intuito de ser exaustiva, e ainda que 
quiséssemos, não conseguiríamos. 
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Com isso, foi possível identificar em cada conflito uma ação atentatória à proteção do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição da República, onde 
é assegurado o direito de todos ao meio ambiente em vista de uma vida saudável para 
esta geração e outras posteriores. 

Portanto, considerando que vários são os conflitos não solucionados e que enquanto 
não encontrada uma resposta para a situação o direito fundamental continua sendo 
violado, perdurando no tempo os danos a este bem difuso, conclui-se que é necessário 
buscar outras formas de solucionar estes conflitos que não, necessariamente, pela via 
judicial. Desse modo, a pesquisa parte para um novo estudo, que é o de encontrar meios 
de resolver essas problemáticas pela via da autocomposição, tendo como objetivo não 
a prolação de uma decisão judicial em si, mas a interrupção e reparação do prejuízo 
causado ao meio ambiente e a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado. 
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TÍTULO: Gestão do Programa Bolsa Família e inserção produtiva de mulheres. 

Resumo 

Objetivou-se analisar a produção bibliográfica sobre a relação entre trabalho, mulheres 
rurais e chefia familiar. Realizaram-se buscas na biblioteca virtual da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foram selecionados artigos 
revisados por pares, no período de 2008 a 2018, em português e espanhol, combinando-
se os seguintes descritores: “mulher AND chefia familiar”; “chefia familiar AND raça” e 
“gênero AND rural AND trabalho”. Obtiveram-se 28 artigos, sendo 28,6% teóricos e 
71,4% empíricos. As discussões indicam a centralidade do trabalho feminino na esfera 
privada/doméstica, sobretudo em atividades ditas “reprodutivas”, como o cuidado da 
casa e dos filhos. Acerca do trabalho feminino no rural, percebe-se o aprofundamento 
da invisibilidade, posto que é compreendido como “ajuda”, mesmo realizando funções 
tradicionalmente masculinas. s resultados apontam um aporte teórico-metodológico 
diverso que, por um lado, demonstra a variedade de ruralidades e, por outro, a 
complexidade da temática. Evidencia-se a escassez de estudos que tomam o rural como 
cenário para pensar a chefia familiar de mulheres, sobretudo considerando os novos 
arranjos familiares e transformação das atividades tradicionais femininas. Por fim, o 
reduzido número de artigos encontrados demonstra e acentua a invisibilidade das 
mulheres chefes de família em contextos rurais, bem como da dinâmica familiar própria 
a esses arranjos. 
 
Palavras-chave: trabalho, chefia familiar, mulheres rurais. 

TITLE: Work and family leadership of rural women: an integrative review in the Latin 

American scenario 

Abstract 

The objective was to analyze the bibliographical production on the relationship between 
work, rural women and family leadership. Searches were performed in the virtual library 
of the Higher Education Personnel Improvement Coordination (CAPES). We selected 
peer-reviewed articles from 2008 to 2018, in Portuguese and Spanish, combining the 
following descriptors: “woman AND family leader”; “Family head AND race” and “gender 
AND rural AND work”. 28 articles were obtained, being 28.6% theoretical and 71.4% 
empirical. The discussions indicate the centrality of female work in the private / domestic 
sphere, especially in so-called “reproductive” activities, such as home and child care. 
Regarding the female work in rural areas, it is noticed the deepening of invisibility, since 
it is understood as “help”, even performing traditionally male functions. The results point 
to a diverse theoretical-methodological approach that, on the one hand, demonstrates 
the variety of ruralities and, on the other, the complexity of the theme. There is a shortage 
of studies that take the rural as a scenario to think about the family leadership of women, 
especially considering the new family arrangements and transformation of traditional 
women's activities. Finally, the small number of articles found demonstrates and 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 540 

 

accentuates the invisibility of women heads of households in rural contexts, as well as 
the family dynamics inherent to these arrangements. 
 
Keywords: work, family leadership, rural women. 

Introdução 

A história do surgimento da modernidade se constitui a partir da dominação e 
reorganização de formas tradicionais trabalho - escravidão, servidão e trabalho 
remunerado - em torno do capital (QUIJANO, 2005) por meio da colonialidade - forma 
específica de hierarquização social que se assenta e caracteriza na divisão racial e 
sexual, produzindo subjetividades e relações intersubjetivas com base na diferenciação 
e exclusão (Botelho, 2013). A criação de um sujeito moderno, cuja racionalidade 
transcendente se afastava da corrupção da natureza e das paixões, passa a ser 
entendido como aquele que detém direito natural de dominar os demais, inferiores por 
sua proximidade com a natureza. Essa “delimitação e classificação de modos de 
produzir diferenciados segundo grupos de indivíduos” (Botelho, 2013) incorre nas 
divisões racial e sexual do trabalho, fundamentada em atribuições que seriam naturais 
e, portanto, irretorquíveis. Essa lógica proposta pelos colonizadores europeus ao que 
germinaria num sistema-mundo global ocorreu mediante violência ostensiva e 
sistemática contra os povos colonizados e sua cultura, e iniciou um dos processos mais 
competentes de dominação na história. As riquezas extraídas dos territórios colonizados 
a um custo de manutenção - da força de trabalho - desprezível foram o fator 
possibilitador do surgimento do capitalismo industrial e, como consequência deste, a 
consolidação de uma identidade nacional que dariam base aos emergentes Estados-
Nação. [20] A organização de uma sociedade moderna patriarcal, alicerçada em rígidos 
papéis de gênero, incorreu no confinamento das mulheres no ambiente doméstico, onde 
passaram a ser responsáveis por atividades reprodutivas, enquanto o homem dominava 
o espaço público e tinha responsabilidade sobre as atividades produtivas. A ideologia 
mecanicista e naturalista presente na ciência moderna foi, então, utilizada como 
ferramenta de justificação da dominação patriarcal e colonial, posicionando a mulher e 
as raças não-brancas mais próximos à natureza - portanto, hierarquicamente inferiores, 
necessitando que fossem dominados pelo sujeito racional moderno -, uma vez que 
alegadamente possuíam características inerentemente lascivas e pouco racionais. 
Desta forma, estabeleceu-se a legitimidade da classificação desses grupos enquanto 
objetos de domínio do sujeito moderno. O processo de ‘domesticação’ da mulher 
fundamentou-se na concepção de sua destinação natural ao papel de esposa, dona-de-
casa e mãe, estabelecendo a sua cisão radical com a esfera pública. Em decorrência 
disto, o trabalho feminino esteve relegado à condição de trabalho não-produtivo e, por 
isso, não remunerado, incorrendo em uma sub/desvalorização que permanece 
amplamente difundida na sociedade contemporânea. Outra consequência da divisão 
sexual do trabalho se manifesta na invisibilização do trabalho da mulher - o doméstico, 
entendido como não-trabalho; e mesmo no âmbito produtivo, o trabalho da mulher é 
considerado apenas ‘ajuda’, uma vez que o campo de atuação é considerado 
primariamente masculino. Disso advém a sobrecarga de trabalho, figurada em jornadas 
duplas ou triplas para muitas mulheres, e a precarização do trabalho (subvalorização, 
desvalorização, condições de trabalho precárias e acesso precário à garantia de 
direitos), impactando negativamente em sua saúde e provocando condições sociais de 
vulnerabilidade. Isso é especialmente grave quando trata-se de mulheres em contextos 
rurais, em que as condições de desigualdade de gênero possuem raízes mais sólidas e 
profundas, sendo as violências praticadas contra elas mais intensas, naturalizadas e 
silenciadas; os limiares entre atividades produtivas e reprodutivas são difíceis ou 
impossíveis de delimitar; as chances de as mulheres conseguirem trabalho remunerado, 
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crédito e meios de produção são menores e elas possuem menos acesso a direitos 
previdenciários do que aquelas que vivem no meio urbano. 
 
Metodologia 

 
Foi realizada uma revisão integrativa a partir de dois levantamentos bibliográficos de 
artigos latino-americanos publicados entre 2008 e 2018, com resumo e texto completo 
em espanhol e/ou português, revisados por pares e disponíveis para acesso gratuito no 
Portal de Periódicos CAPES. Foram utilizados os descritores “Rural AND Mulher AND 
Trabalho”, “ Mulheres AND Chefia Familiar” e “Chefia Familiar AND Raça”. Foram 
excluídos os textos sem resumo, repetidos e que não se relacionavam com os temas de 
povos tradicionais e comunidades rurais; questões de gênero referente ao “ser mulher”; 
chefia familiar feminina; questões raciais; situação de precarização, vulnerabilidade e 
pobreza. 
 
Resultados e Discussões 

 
Utilizando os descritores “Mulher AND Gênero AND Rural” foram encontrados 665 
artigos dos quais 22 se relacionavam com os critérios definidos, sendo cinco deles 
(22,7%) de cunho teórico, e dezessete (77,3%) empíricos. Os trabalhos se vinculam aos 
campos da Economia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Agronomia, Zootecnia, Serviço 
Social, Pedagogia, Administração, Enfermagem e Comunicação. Dentre os conceitos 
mais frequentemente utilizados, figuram-se autonomia, empoderamento e autoestima. 
A partir dos descritores “ Mulheres AND Chefia Familiar” e “Chefia Familiar AND Raça” 
foram encontrados 193 artigos, dos quais apenas 6 foram selecionados de acordo com 
os critérios de busca definidos, sendo 3 (50%) empíricos e 3 (50%) teóricos. Todos os 
artigos selecionados são de autores brasileiros, com maioria de autoria feminina - 10 
entre os 15 autores são mulheres - e se relacionam ao campo das ciências sociais. 
Situando o trabalho da mulher restrito ao espaço doméstico e às atividades reprodutivas, 
classificando-o como hierarquicamente inferior ao do homem, a divisão sexual do 
trabalho engendra um conjunto de vulnerabilidades que o gênero feminino passa a 
enfrentar e que impõem condições rígidas de desigualdade, difíceis de serem 
superadas. Essa rigidez se assenta no fato de que as crenças e valores relacionados à 
mulher na sociedade são produzidos e reproduzidos pelas instituições e estão 
assentados na cultura. Dentre as formas de produção rurais encontradas na pesquisa 
destacaram-se a agricultura familiar, economia solidária, trabalho vicinal coletivo, 
agropecuária camponesa e atividades turísticas. Foi possível observar que o trabalho 
feminino rural está hegemonicamente associado a atividades de menor valor nessas 
modalidades de trabalho. Frequentemente são atribuídos à mulher o trato com não-
ruminantes, horticultura e pomar, artesanato, extrativismo e manejo de ervas 
medicinais, além do trabalho doméstico, cuidado dos dependentes e administração das 
atividades e finanças familiares. Menos frequentemente observam-se mulheres 
exercendo atividades consideradas primariamente masculinas - como o trato com 
ruminantes, trabalho no roçado e trabalhos não-agrícolas - e, por isso, são 
compreendidas apenas como ‘ajuda’, mesmo que a mulher exerça a mesma carga de 
trabalho que o homem. Além dessas, figurou-se também atividades agrícolas exercidas 
por mulheres em propriedade de terceiros - na qual a condição de trabalho é mais 
precarizada e a remuneração é menor. Fica claro que a classificação sexual do trabalho 
ocorre não pelo tipo de atividade que é exercida, mas pelo ‘tipo de pessoa’ que a exerce. 
A sub/desvalorização do trabalho feminino rural tem incorrido em um processo 
migratório das mulheres para o espaço urbano, onde têm mais oportunidades de 
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trabalho, induzindo à masculinização do meio rural. Além disso, a invisibilização do 
trabalho feminino mostra-se um preponderante fator complicador na garantia e acesso 
aos direitos das mulheres, agravando a situação de informalidade e precarização a qual 
estão sujeitas.Pode-se citar como exemplo a dificuldade de acesso à herança e à 
propriedade enfrentada pela mulher rural, ou o acesso precário a crédito. Foi possível 
observar que as políticas públicas e programas centrados na distribuição de renda foram 
preponderantemente necessários, mas não suficiente para a transformação da condição 
de subalternidade na qual a mulher rural está posta. O Programa Bolsa Família, por 
exemplo, esteve associado a um aprofundamento das relações de desigualdade visto 
que impõe, por meio das condicionalidades, uma carga extra de responsabilização 
sobre as mulheres. Esses programas mostraram-se eficientes quando ligados a outros 
dispositivos da rede como o CRAS ou políticas públicas de cunho mais estrutural. A 
renda provocou aumento na autonomia de consumo, mas para que as relações de poder 
fossem de fato modificadas, aquela deveria vir acompanhada de uma autodeterminação 
em um processo produtivo do qual a mulher fosse protagonista, como no caso das 
catadoras de mangaba no Pará (Fernandes e Mota, 2014). Dispositivos de 
transformação das relações de poder e seus efeitos. Além disso, pouca presença de 
redes de cuidado formais - serviços oferecidos pelo Estado como creches e escolas -, 
associada a responsabilização exclusiva da mulher pelo cuidado dos dependentes, 
condiciona seu ganho em autonomia e empoderamento à existência de redes de 
cuidado informais - vizinhas, amigas, família -, uma vez que não dispõe do tempo 
necessário para exercer outras atividades. O debate acerca da hierarquização social 
exposta através da divisão sexual e racial do trabalho, suscita discussões muito 
relevantes sobre o fenômeno da chefia familiar feminina. Nas décadas de 1980 e 1990, 
a heterogeneidade dos arranjos familiares ganhou destaque nas pesquisas que 
abordavam a temática de tal fenômeno, tanto em razão das críticas ao modelo patriarcal, 
quanto pela complexidade dos fatores capazes de explicar o crescimento dessa 
conformação familiar. Entre eles, se articulam processos de pauperização urbana e 
mudanças sociodemográficas ocasionadas pela globalização, tais como a redução do 
poder econômico masculino motivada pela crise no mercado de trabalho e aspectos 
relacionados à subjetividade feminina que resultam na organização de diversos tipos de 
arranjos monoparentais (Macedo, 2008). Dessa maneira, é construída uma relação 
entre a família e o âmbito público, na qual o contexto organizacional da família é de 
extrema relevância, tanto para a alteração, quanto para a manutenção das relações 
sociais entre mulheres e homens, tendo em vista que as assimetrias existentes no 
ambiente familiar são expostas no debate sobre gênero, a exemplo da divisão sexual 
do trabalho e da violência intrafamiliar. Nesse sentido, os estudos sobre gênero 
fornecem as bases para a compreensão das estruturas hierárquicas dentro das quais 
as famílias estão inseridas. Logo, é preciso compreender a palavra família como 
polissêmica, levando em conta a diversidade de arranjos existentes possibilitados pelas 
transformações nas relações de poder, que têm como consequência o aumento no 
número de mulheres exercendo a chefia familiar, em um indicativo da obsolescência da 
tradicional divisão sexual do trabalho, como aponta Macedo (2008). Diante do panorama 
apresentado acima, é imprescindível a análise a partir da perspectiva de 
interseccionalidade das formas de opressão, que trata das convergências de opressões 
- gênero, classe social e raça - na formatação das desigualdades sociais, em 
conformidade com Biroli e Miguel (2015). À medida que esse cruzamento de opressões 
é considerado, se torna nítida a razão pela qual existem muito menos obstáculos para 
o exercício da chefia familiar masculina, quando em comparação com a feminina. Assim, 
a divisão sexual do trabalho é imposta socialmente como uma grande dificuldade para 
as mulheres, as quais têm seu trabalho cotidianamente descaracterizado e 
desvalorizado, sendo postas no lugar de cuidadoras que, por vezes, é o motivo de mães 
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serem chefes de família (Scavone, 2001). Levando em conta esses aspectos, o 
Programa Bolsa Família (PBF) prioriza as mulheres como beneficiárias titulares para a 
transferência de renda e, consequentemente, como responsáveis pelo cumprimento das 
condicionalidades estabelecidas (Carloto e Mariano, 2009, p. 901). Tal prática fomenta 
importantes críticas feministas, segundo as quais o Estado acaba por incumbir as 
mulheres da realização das atividades reprodutivas contribuindo para a intensificação 
das desigualdades de gênero no Brasil. Essa ideia é ilustrada por Carloto e Mariano 
(2009, p.902), quando dizem que O Estado cobra das mulheres pobres a execução de 
tarefas relacionadas ao cuidado de crianças, adolescentes, idosos, doentes e pessoas 
com deficiência. Igualmente, convoca as mulheres para a participação em atividades 
extras, como, por exemplo, grupos de geração de trabalho e renda (com duvidosa 
potencialidade para a melhoria do bem-estar) e grupos de ações educativas, sendo 
estas, via de regra, relacionadas às tarefas reprodutivas. Ao fazê-lo, o Estado está 
gerando, para as mulheres pobres, responsabilidades ou sobrecarga de obrigações 
relacionadas à reprodução social Nesse sentido, as mulheres têm menos tempo 
disponível para assumir atividades remuneradas que possibilitem aumento da renda 
familiar, tendo em vista a sua inserção no mercado de trabalho ser bastante dificultada 
pelo cumprimento das condicionalidades. No caso das mulheres negras, o quadro de 
desafios é ampliado, em razão da perpetuação das desigualdades raciais, demonstrada 
pela configuração do mercado de trabalho como “esfera especialmente hostil para a 
presença de mulheres negras” (Paixão e Gomes, 2008, p. 955). No entanto, mesmo 
enfrentando obstáculos suplementares, a inserção das mulheres beneficiárias do PBF 
no mercado de trabalho é superior à média nacional, de acordo com Carloto e Mariano 
(2012). Além disso, as autoras ainda apontam que o maior desincentivo ao trabalho não 
reside no recebimento do benefício, mas nos baixos salários, os quais revelam a má 
qualidade da inserção feminina no mercado de trabalho. Desse modo, é corroborada a 
proposição acerca da necessidade de implementação de projetos de cunho 
emancipatório capazes de incorporar ações atuantes, ao mesmo tempo, nos eixos de 
raça, classe social e gênero, tal qual indica Biroli e Miguel (2015). Seguindo essa 
perspectiva crítica sobre o funcionamento do PBF e a inserção feminina no mercado de 
trabalho, é indispensável atentar para o fato de que o enfoque excessivo na realidade 
socioeconômica dos lares chefiados por mulheres, pode estigmatizá-los de modo a 
reforçar discriminações e mascarar a complexidade inerente a tais arranjos 
monoparentais, em consonância com Macedo (2008). Ademais, há o risco de 
naturalização dessa realidade, visível na vida cotidiana de mulheres que acabam por 
transferir aos filhos os seus sonhos e anseios por melhor qualidade de vida, assumindo 
uma postura de anulação de si mesmas, como verificado por Magalhães et al. (2010). 
O esvaziamento dos sonhos e de perspectivas de futuro pode, então, ser compreendido 
como uma adequação dos desejos às oportunidades, o que reforça a ordem do sistema 
(Freire, 1996 como citado em Magalhães et al., 2010, p. 1505). Portanto, os projetos 
emancipatórios citados anteriormente devem atentar para o tratamento das questões 
socioeconômicas concernentes às famílias monoparentais chefiadas por mulheres, 
considerando suas peculiaridades para alcançar o objetivo de combater os estigmas, ao 
invés de reforçá-los. Igualmente importante, é trabalhar a inserção feminina no mercado 
de trabalho, bem como as perspectivas de futuro das mulheres chefes de família de 
forma que elas tenham acesso às condições necessárias para se constituir como 
sujeitos de resistência às opressões de raça, classe social e gênero, rompendo com a 
lógica opressora que lhes é imposta socialmente. 
 

Conclusão 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 544 

 

O estudo empreendido apresenta as desigualdades de gênero, classe social e raça 
como fatores de extremo impacto na vida social, atingindo desde as perspectivas de 
futuro, até o exercício da chefia familiar por mulheres. Além disso, também expõe a 
necessidade de uma visão crítica sobre aspectos do PBF, os quais podem atuar como 
reforçadores dos padrões de gênero mediante a exigência de cumprimento das 
condicionalidades para a manutenção do benefício. Dessa forma, a responsabilização 
feminina pelas condicionalidades, constitui um cenário desfavorável, mas não 
impeditivo, à inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Além disso, foi possível 
observar que o trabalho remunerado tem papel fundamental na emancipação das 
mulheres por via da transformação das relações de poder tradicionais, porém, ainda que 
seja um fator necessário, não pode ser entendido como suficiente para que isto ocorra 
- havendo o risco, inclusive, de agravar a situação. O incentivo à entrada da mulher no 
mercado de trabalho não deve, portanto, ocorrer sem a observância dos demais fatores 
que a mantém em posição de vulnerabilidade e impedem o seu ganho de autonomia, 
focando na produção de ambientes em que seja possível a emergência da 
autodeterminação dos processos de trabalho. 
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TÍTULO: Avaliação da aprendizagem e metodologia de ensino ativa: um estudo da 

percepção de alunos de Administração da UFRN 

Resumo 

A metodologia ativa de ensino busca colocar o aluno no centro do processo de 
aprendizagem. Existem uma variedade de estratégias metodológicas de ensino que 
favorecem o desenvolvimento do conceito de competências, que compreende o 
desenvolvimento de conhecimento técnico, atitudes e habilidades nos discentes, tais 
como: a sala de aula invertida, os casos para ensino e aprendizagem baseada em 
projetos - ABPj. O uso prático dessas técnicas podem proporcionar uma melhor 
aprendizagem, integrando e aproximando a universidade do dia-a-dia dos problemas 
organizacionais com que se deparam os profissionais e com as várias particularidades 
do contexto, econômico, social e político da região. Os autores destacam também a 
importância do processo de avaliação do desempenho dos alunos envolvidos nesse 
processo de aprendizagem. O trabalho teve como objetivo analisar a avaliação de 
aprendizagem, com o uso de metodologias de ensino ativas, com alunos que cursaram 
a disciplina de Marketing II no curso de Administração da UFRN. Foi realizada uma 
pesquisa descritiva, com alunos que participaram da disciplina, com a aplicação de um 
questionário com 28 alunos da turma. Os resultados da avaliação demonstraram que as 
metodologias de ensino adotadas permitiram um avanço pessoal no desenvolvimento 
das competências do aluno, tanto no processo de autoavaliação quando eles avaliavam 
os seus pares, existindo assim uma aproximação dos resultados dessas duas formas 
de avaliação. 
 
Palavras-chave: Metodologia de Ensino Ativa; Avaliação de aprendizagem; 

Autoavaliação; 

TITLE: Assessment of learning and active teaching methodology: a study of the 

perception of business students from UFRN. 

Abstract 

The active teaching methodology seeks to place the student at the center of the learning 
process. There are a variety of methodological teaching strategies that favor the 
development of the concept of competencies, including the development of technical 
knowledge, attitudes and skills in students, such as: the inverted classroom, cases for 
project-based teaching and learning - ABPj. Practical use of these techniques can 
provide better learning by integrating and bringing the university closer to the day-to-day 
organizational problems faced by professionals and the various particularities of the 
region's economic, social and political context. The authors also highlight the importance 
of the performance evaluation process of the students involved in this learning process. 
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The objective of this study was to analyze the learning assessment, using active teaching 
methodologies, with students who attended the Marketing II course in the UFRN 
Business Administration course. A descriptive research was conducted with students 
who participated in the course, with the application of a questionnaire with 28 students 
in the class. The results of the evaluation showed that the teaching methodologies 
adopted allowed a personal advance in the development of the students' competences, 
both in the self-assessment process when they evaluated their peers, thus there is an 
approximation of the results of these two forms of assessment. 
 
Keywords: Active Teaching Methodology; Learning assessment; Self-evaluation; 

Introdução 

As metodologias ativas que estão alicerçadas em um princípio teórico significativo: a 
autonomia, onde os discentes são capazes de autogerenciar seu processo de formação, 
algo explícito na invocação de Freire (2006), “que ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. As diversas 
abordagens de ensino ativas auxiliam, assim, no desenvolvimento de competências 
educacionais e profissionais, fazendo com que a realidade esteja presente, cada vez 
mais, dentro das instituições de ensino, proporcionando assim um aprendizado real e 
constante. 

A relação ensino-aprendizagem se constitui num processo dinâmico e ativo, requer a 
participação ativa do professor e do aluno. Ambos podem interagir de modo a 
concretizar os objetivos educacionais através de aulas estruturadas, interativas e 
dinâmicas que propiciem uma verdadeira viagem de descoberta do mundo real. Com a 
metodologia ativa o aluno fica no centro se responsabilizando por sua aprendizagem 
tornando-se protagonista, secundarizando-se o ensino, que fazia protagonizar o 
professor. (SUCHODOLSKI, 1978). 

O desafio docente surge assim, com essa nova concepção do processo de ensino 
aprendizagem, onde o conhecimento leva em consideração uma perspectiva histórico-
social. Onde haja um favorecimento a produção de conhecimento e que esse 
conhecimento possa ser construído e reconstruído conforme a sua necessidade de 
utilização, suas experiências e seu desenvolvimento profissional. (NUNES, 2001). 

Quando o docente depara-se com essa situação, precisa identificar, dentre outras 
coisas, quais as metodologias de ensino mais adequadas levando em consideração 
aspectos como: a estrutura da organização de ensino, o perfil do discente, o seu próprio 
perfil como conhecedor de metodologias e, o mais importante, se está apto a utilizá-las, 
dentro de um contexto que possibilite a orientação e o desenvolvimento de 
competências, habilidades e autonomia dos discentes do curso. 

Entretanto após o docente encontrar novos formatos de ensino ele se depara com outro 
processo, o da avaliação. Qual seria a melhor forma de se avaliar essas novas 

metodologias ativas? Essa é uma das perguntas que impulsionou a pesquisa. 

Oliveira (2005) em sua pesquisa no ambiente universitário já identificava a necessidade 
de novos métodos de avaliação e também identificava de forma mais gritante a 
escassez de pesquisas relacionadas a metodologias de avaliação da aprendizagem de 
forma que realmente sejam aplicadas e testadas. 
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Diante desse contexto o plano de trabalho busca analisar a experiência de 
aprendizagem por meio da auto avaliação dos alunos e avaliação de seus pares na 
disciplina de Marketing, do curso de Administração da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, com base nas metodologias adotadas na disciplina: sala de aula 

invertida, casos para ensino e aprendizagem baseada em projetos - ABPj. 

 
Metodologia 

 

O estudo constitui-se uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa, sendo assim, 
ela visa descrever as características relacionadas à experiência de aprendizagem por 
meio do auto avaliação dos alunos e avaliação de seus pares ou, ainda, o 
estabelecimento de relações entre variáveis (PRODANOV; FREITAS, 2013). 
Compreende ainda um estudo de caso, que constitui uma abordagem metodológica de 
investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou 
descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente 
envolvidos diversos fatores. 

Os sujeitos de pesquisa foram os discentes da disciplina de Marketing 2, no período de 
2018.2, no turno matutino do curso de Administração da UFRN, os quais formaram 
equipes por afinidade e realizaram um projeto relacionado à confecção de um plano de 
marketing, O número de alunos inscritos na disciplina representavam um universo de 
31 alunos. Foi enviado um questionário para todos os alunos que cursaram a disciplina 
no período 2018.2, depois do final da disciplina e fora das atividades avaliativas. Foi 
facultado aos alunos a participação e explicado que os dados, caso aceitassem, não 
trariam nenhum tipo de identificação pessoal, o índice de retorno das respostas foi de 
90%, atingindo assim uma amostra não probabilística por conveniência de 28 alunos, 
que participaram assim, de forma voluntária, da pesquisa. Collis e Hussey (2005) 
argumentam que o tipo de amostragem utilizado também pode ser considerado natural, 
uma vez que o pesquisador tem pouca influência na composição da amostra, o que no 
caso se deve ao fato de que apenas determinados alunos, que cursaram a disciplina no 
período, estão envolvidos com o fenômeno estudado e também disponíveis para o 

estudo. 

O questionário foi dividido em duas dimensões, a saber: auto avaliação e avaliação dos 
pares. A respostas estão compreendidas numa escala psicométrica que a variável era 
a percepção sobre o desempenho dos alunos na atividade com valores quantitativos de 
1 a 5 e com relação crescente, ou seja em uma escala de 1 a 5, 1 representou baixo 
desempenho e 5 seria um alto desempenho (BERMUDES, 2016). A análise dos dados 
foi realizada, utilizando-se da estatística descritiva para compreender as respostas 
dadas pelos alunos. 

Por se tratar de um trabalho inicial, o questionário formado não havia sido validado por 
modelos anteriores, mas sim por aprimoramento de instrumentos avaliativos em 
disciplinas de períodos anteriores e pelos estudos de Amaral et al. (2008); Schimitz 
(2013); Alves e Eira (2015); Lucena et al. (2016); Soares, Alves e Targino (2017); Freitas 
e Odelius (2018). Das quais foram identificadas como sendo: Pensamento Analítico; 
Resolução de Problemas; Inovação; Trabalho em equipe; Liderança; Comunicação; 
Colaboração; Autoanálise; Autocontrole; Automotivação; Autoconhecimento; 
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Capacidade de organização pessoal e conhecimento técnico que no caso foi sobre 
gestão de marketing. 

Quanto à análise dos dados, foi construída uma tabela no Excel, que foi categorizada 
por afirmativa e separada cada nota por aluno. Para isso foram analisadas as médias 
atribuídas por alunos pra si e aos outros a fim de identificar características salientadas 
na literatura. 

 
Resultados e Discussões 

 

No primeiro bloco de questões relativas ao desempenho individual e a iniciativa dos 
alunos dentro do grupo de trabalho, foram analisadas 15 afirmações, conforme pode ser 
visualizado no quadro 1. 

QUADRO 1 - MÉDIAS E VARIAÇÕES DO DESEMPENHO INDIVIDUAL POR 

AFIRMATIVA 

AFIRMATIVAS 

Auto Avaliação 

Avaliação dos pares 

Variação entre as Notas 

1. Compreendi claramente o que tinha que fazer no trabalho 

4.54 

4.57 

-0.029 

2 . Estive o tempo todo atento e concentrado durante a realização do trabalho 

3.88 

4.31 

-0.439 

3. Ouvi e procurei compreender ideias e opiniões dos meus colegas 

4.96 

4.69 
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0.264 

4. Apresentei ideias novas enriquecendo o trabalho do grupo. 

4.29 

4.31 

-0.014 

5. Encorajei os colegas a participarem no trabalho 

4.00 

4.10 

-0.099 

6. Ajudei colegas quando foi necessário 

4.46 

4.39 

0.070 

7. Pedi ajuda a colegas quando foi necessário 

4.58 

4.36 

0.220 

8. Aceitei a ajuda de outros colegas 

4.58 

4.64 

-0.055 

9. Senti entusiasmo durante a execução do trabalho 

3.83 

3.91 

-0.076 
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10. Tive capacidade de escutar o outro, apresentando flexibilidade necessária para 
aceitar as idéias divergentes da minha e capacidade de negociação. 

4.58 

4.60 

-0.012 

11. Tive capacidade em me comunicar (entrar em contato para realizar as tarefas, por 
exemplo) com os outros integrantes do grupo. 

4.67 

4.50 

0.163 

12. Tive uma postura de liderança favorecendo a execução das tarefas. 

3.83 

3.96 

-0.125 

13. Participei das aulas e dos encontros extra aulas e das atividades online com o grupo 

4.17 

4.23 

-0.065 

14. Tive dificuldade para realizar a minha auto avaliação. 

3.00 

2.81 

0.195 

15. Considero que evolui durante o processo educacional. 

4.46 

4.49 

-0.029 
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Analisando os resultados apresentados, percebeu-se que das afirmativas apresentadas, 
comparando-se os dados da autoavaliação com os da avaliação dos pares, as 
avaliações que obtiveram resultados mais críticos foram nos itens: concentração no 
trabalho e a dedicação dos membros da equipe. Seguida da habilidade de liderança e 

da capacidade de motivação do grupo. 

No sentido contrário, a avaliação do grupo é mais crítica do que a autoavaliação nos 
quesitos relacionados a habilidades intrapessoais, como a dificuldade na autoavaliação 
a requisição de ajuda aos colegas e a capacidade de ouvir os colegas. 

As duas constatações anteriores refletem o perfil da turma pesquisada, alunos do curso 
de Administração que hora se punem por não serem suficientemente líderes, no entanto 
de modo mais agressivo, criticam os colegas por não conseguirem desempenhar tarefas 
que exigem uma maior autonomia. 

Deste modo, entende-se que quando se calcula os resultados da avaliação de todos os 
alunos, a média de todas as diferenças entre as autoavaliações e as avaliações por 
pares, a diferença média das notas foi de 0.04. Ademais, a média de 4.26 foi 
quantificada na percepção dos alunos, tanto na autoavaliação quanto na avaliação por 
pares. Esse resultado sinaliza concordância com os achados de Mansur e Alves (2018), 
na forma de que os alunos tendem a atribuírem notas próximas a si, às das indicadas 
pelos colegas. Isso corrobora a ideia de controle social entre os membros do grupo 
apontada por Bender (2015). 

Associado a isso, vemos que nenhuma das notas, nem das auto atribuídas quanto das 
avaliadas pelos pares conseguiram atingir o nível de excelência. Entende-se assim que 
esse resultado pode ser considerado como sendo positivo, visto que é mais um 
indicativo de desenvolvimento da autocrítica e do senso crítico de maneira abrangente 

por parte do alunado. 

Quando na análise individual das afirmativas, a fim de compreender como foi o processo 
de desenvolvimento dos alunos, podemos depreender que, de modo geral, os alunos 
pesquisados percebem melhora nas suas habilidades. A fim de ratificar os achados, foi 

ainda analisado a segunda dimensão do questionário exposto no quadro 2. 

QUADRO 2 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO POR GRUPO 

AFIRMATIVAS 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não concordo, nem discordo 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

1. Todos compreendemos e conseguimos realizar o que tínhamos de fazer 
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0 

0 

0 

21 

7 

2. Estivemos todos atentos, concentrados e entusiasmados no trabalho 

0 

0 

4 

23 

1 

3. Colaboramos uns com os outro durante a execução do trabalho 

0 

0 

0 

12 

15 

4. Expressamos nossas opiniões durante o desenvolvimento do trabalho 

0 

0 

0 

3 

25 

5. Conseguimos resolver dificuldades na execução das tarefas durante o trabalho 

0 
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0 

1 

10 

17 

Algumas habilidades foram desenvolvidas apesar do reconhecimento dos alunos, 
mesmo com a não obtenção de notas de destaque. Um exemplo disso seria a inovação 
(quadro 1), que é uma importante habilidade e foi percebida como exercitada pelos 
alunos, mas sem uma ênfase que chame atenção, apresentando uma média muito 
próxima entre a percepção do próprio aluno e dos demais participantes, sendo de 4.29 
e 4.31, respectivamente. 

Outras das habilidades desenvolvidas, tiveram um reconhecimento mais explícito pelos 
alunos de maneira que deram pontuações de forma geral mais altas. As habilidades 
interpessoais como cooperação, colaboração e comunicação tiveram as médias de 
notas mais altas, pela percepção dos alunos. O trabalho em equipe é desenvolvido, ao 
passo que o contexto da vida real lhe conduz às interações comuns ao convívio social, 
isso corrobora com a literatura quando Bender (2015) e Alves et al. (2016) sinalizam a 
importância do trabalho feito em equipes colaborativas. Além disso, Pinto et al. (2013) 
também verificou melhora nessas habilidades, mediante resultados de autoavaliações 
e discussões em equipe. 

Uma das habilidades intelectuais mais complexas, o pensamento de ordem superior, 
possibilita aos alunos a compreensão da realidade a sua volta. Para Bender (2015) e 
Lucena et al. (2016), o caráter absorto da ABPj proporciona um ambiente de 
desenvolvimento da capacidade de raciocínio e na análise e resolução de problemas. 
Os alunos demonstraram boa compreensão dos passos da disciplina sempre 
questionando e estabelecendo relação entre o que era requisitado e o que era realizado. 
Isso evidencia uma maior significação do conhecimento apreendido. Como forma de 
confirmação dessa afirmativa, a avaliação realizada pelo grupo também traz uma 
inclinação dos participantes a ratificarem a compreensão das atividades e ainda em 
confirmarem o sucesso na realização do projeto explicitando a superação das 
dificuldades encontradas ao longo do trabalho, evidenciando o exercício da habilidade 
de solução de problemas. 

Uma habilidade intrapessoal que exige reflexão e senso crítico é a empatia. Esse 
quesito, entendido aqui como a expressão das afirmativas 3 e 10, do quadro 1, 
respectivamente a compreensão de ideias e opiniões dos colegas e a capacidade de 
escutar o outro, apresentando flexibilidade necessária para aceitar as ideias divergentes 
e negociá-las, tiveram médias bem avaliadas pelos alunos. O indicador da afirmativa 3 
obteve média 4.96 na autoavaliação e 4.69 na avaliação por pares enquanto o indicador 
da afirmativa 10 atingiu média de 4.58 na autoavaliação e 4.60 na avaliação por pares. 
Em Pinto et al. (2013), a habilidade de lidar com diferentes visões e saber conciliá-las 
colocou-se como necessária na avaliação dos alunos. 

De forma geral, os alunos ficaram engajados no projeto, não necessariamente nas 
interações em sala de aula, mas se reunindo em horários especiais e ainda 
desempenhando as atividades relativas ao projeto, atribuindo notas com uma média de 
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4.61. Para Bender (2015) a ABPj causa um efeito motivador diante dos alunos, pois 
quando se envolvem diretamente no aprendizado, tendem a ter um aumento do seu 
interesse pelas atividades da disciplina. 

Nada obstante, e contrariando o efeito motivador, atribuído por Bender (2015), os alunos 
não se sentiram especialmente entusiasmados para realizarem o projeto. Apesar da 
média 3.83 nas autoavaliações e 3.91 na avaliação por pares serem notas relativamente 
altas, essa foi uma das piores médias da avaliação como um todo. Isso corrobora com 
a avaliação do grupo quando existe alguma inclinação dos alunos em concordarem 
apenas parcialmente que estavam concentrados e entusiasmados com o projeto. Ficou 
evidenciado na pesquisa, que a percepção dessa motivação, pelo menos logo após o 
desenvolvimento do projeto, não era muito nítida. Pra Araújo e Arantes (2009), a cultura 
comumente passiva do alunado, aliada a essa nova carga de trabalho imposta pela 
metodologia ativa se agregam a indisponibilidade de tempo que os alunos atribuem, 
aliando assim carga de trabalho excessiva e pressão por resultados, além de pouco 
tempo livre para atividades de estudo, necessidades de subsistência econômico-
financeira. De algum modo, essa observação chega a ser paradoxal pois se ao mesmo 
tempo eles consideram que desenvolveram competências com o ABPj não se 
perceberam tão entusiasmados tanto quanto deveriam. 

Em relação à auto avaliação, essa foi a afirmação que obteve a menor média, 3 nas 
autoavaliações e 2.81 na avaliação por pares. Esse achado evidencia que os alunos 
têm problemas na mensuração de seus próprios esforços e no reconhecimento de seu 
desenvolvimento. Isso de certa forma vai de encontro aos achados de Bender (2015) 
que afirma que o ambiente de ABPj auxilia a auto reflexão. Ademais, apesar de ser a 
menor média apreendida, a percepção não obteve implicações operacionais, não pode 
se considerar ainda que existiram problemas reais na autoavaliação visto que todos 
conseguiram desenvolver a atividade avaliativa e as médias encontradas, de forma 
geral, na autoavaliação não tem uma discrepância alta em relação às avaliações entre 
os pares. 

O quesito que trata da evolução geral dos alunos serviu como um mecanismo de 
feedback a mais para entender se eles haviam compreendido seu desenvolvimento. De 
maneira geral, os alunos reconhecem que evoluíram seus aprendizados durante a 
disciplina atribuindo média 4.7 nas avaliações. 

É perceptível que a metodologia gerou desenvolvimento de habilidades conforme 
destacado nos itens relacionados a capacidade de concentração e compartilhamento 
de ideias, entretanto a falta de intimidade com esta forma de ensino contribui para 
algumas dificuldades por parte dos alunos, como é possível ver na baixa pontuação 
relativa à execução da autoavaliação. Ficando claro que a maior aproximação dos 
alunos com as metodologias ativas, pode aguçar o senso crítico, possibilitando uma 
maior capacidade de reflexão, tanto sobre o conteúdo desenvolvido na disciplina, como 
e sobre o seu próprio desempenho. 

E ainda, apesar da dificuldade expressada em realizar a autoavaliação, de forma geral 
os resultados obtidos nas autoavaliações se aproximaram dos alcançados nas 
avaliações por pares. A maior discrepância entre as avaliações do quadro 1 foi o item 2 
seguido do item 3, com índices de -0.439 e 0.226, respectivamente, que ainda assim 
não se constituem em diferenças significativas. Isso nos dá pistas sobre a efetividade 

da aplicação desses tipos de avaliação frente à adoção de metodologias de ensino 
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Conclusão 

 

O trabalho objetivou entender melhor como era a percepção dos alunos sobre os 
modelos ativos de avaliação apresentados a eles ao fim da disciplina e como os 
resultados dessas avaliações diferiam entre si. Foi constatada uma aproximação entre 
os resultados dos índices das avaliações com maior variância atingindo -0.439. 

E ainda, os resultados apontaram para uma a percepção de um avanço pessoal no 
desenvolvimento das suas competências e de seus colegas na disciplina uma vez que 
se obteve uma média 4.26 nos dois modelos avaliativos. Essa média igual denota um 
controle social entre os pares o que confirma a literatura. O quesito que obteve os 
menores índices, 3 e 2.81, foi sobre a dificuldade de realizar o processo de auto 
avaliação, podendo estar relacionado ao fato não terem familiaridade com esse modelo 

avaliativo. 

A partir de impressões iniciais dos dados coletados, os alunos tiveram problemas de 
liderança e motivação ao longo da disciplina. Como modo de circularidade, recomenda-
se investigar como a liderança foi desenvolvida por meio do contexto do projeto, pela 
autoavaliação e pela avaliação dos pares a partir de uma entrevista. Sugere-se ainda 
um trabalho que aborde especificamente a motivação dessas metodologias a partir da 
realidade brasileira, para ainda entender o quão ligado esse problema motivacional está 
à falta de costume com metodologias ativas de aprendizagem. 

Finalmente, seria interessante o aprofundamento da relação entre as avaliações por 
pares e autoavaliações além de outras estratégias avaliativas, em estudos posteriores, 
de modo a enriquecer e fundamentar o uso de diversas formas de avaliações das 
metodologias ativas. Com isso, poderão ser delineadas relações comparativas entre o 
resultado dessas duas avaliações e outras, contemplando suas discrepâncias e 

concordâncias, limitações e potencialidades. 
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TÍTULO: O DIREITO A CIDADE NA PERSPECTIVA DO GÊNERO FEMININO A 

PARTIR DA INCLUSÃO TECNOLÓGICA 

Resumo 

 

A formulação de cidades que atendam as necessidades do gênero feminino e pessoas 
identificadas com esse gênero é uma temática que vem ganhando cada vez mais 
destaque no cenário acadêmico. Isso porque a histórica urbanização brasileira não 
prioriza ou repensa a cidade conforme os ensejos femininos – estas, que compõe a 
maior parte da população brasileira. Ademais, fatores que tendem a influenciar na 
perpetuação deste cenário são o baixíssimo percentual de mulheres em cargos políticos 
e nas graduações tecnológicas e de exatas. Assim, é evidente que o mundo precisa de 
indivíduos que pensem as ciências tecnológicas voltadas para o futuro das cidades, 
para a democratização e acesso irrestrito a estas. Atento a essa problemática, a 
presente pesquisa acadêmica tem como objetivo fazer um breve apanhado sobre a 
presença das mulheres nas universidades, em especial nas áreas de exatas e 
tecnológicas. Destarte, o objetivo específico deste estudo é analisar como 
contemporânea baixa participação feminina nessas áreas do conhecimento pode 
influenciar, ainda mais, no planejamento urbano e na efetivação do Direito a Cidade 
para ambos os gêneros. Para tanto, utilizou-se de metodologia descritiva e exploratória, 
com o intuito de desbravar o tema em questão. Por fim, o estudo almeja fomentar o 
empoderamento feminino e analisar como a plataforma digital inteligente NinAcode 
pode contribuir para a evolução do estado atual de inclusão feminina nas áreas 
tecnológicas e no Direito a Cidade. 

 
 
Palavras-chave: Direito a cidade. Gênero feminino. Inclusão tecnológica. 

TITLE: THE CITY’S RIGTH THE PERSPECTIVE OF THE FEMALE GENDER FROM 

TECHNOLOGIC AL INCLUSION 

Abstract 

 

The formulation of cities that meet the needs of women and people identified with this 
gender is a theme that has been gaining more prominence in the academic scenario. 
This is because the historical Brazilian urbanization does not prioritize or rethink the city 
according to the feminine opportunities - these, which make up the majority of the 
Brazilian population. Moreover, factors that tend to influence the perpetuation of this 
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scenario is the very low percentage of women in political positions and in technological 
and exact ranks. Thus, it is evident that the world needs individuals who think the 
technological sciences focused on the future of cities, democratization and unrestricted 
access to them. Aware of this problem, this academic research aims to make a brief 
overview of the presence of women in universities, especially in the areas of exact and 
technological. Thus, the specific objective of this study is to analyze how contemporary 
low female participation in these areas of knowledge can further influence urban planning 
and the implementation of the Right to the City for both genders. To this end, we used a 
descriptive and exploratory methodology in order to explore the theme in question. 
Finally, the study aims to foster female empowerment and analyze how the smart digital 
platform NinAcode can contribute to the evolution of the current state of female inclusion 
in technological areas and in the Right to the City. 

 
 
Keywords: Right to the city. Feminine gender. Technological inclusion. 

Introdução 

  A histórica batalha feminina para alcançar a tão almejada isonomia entre os gêneros, 
além de ganhar destaque nas últimas décadas, possui a capacidade de agregar novas 
demandas conforme as alterações na sociedade. Assim, os avanças científicos, 

tecnológicos e consequentemente nas cidades também são pauta para esta luta. 

  Nesse contexto, é de fulcral relevância avaliar com clareza e de forma reflexiva o 
contemporâneo cenário ocupado pelo gênero feminino no desenvolvimento das cidades 
brasileiras e como o diminuto percentual de graduandas nas ciências, tecnologias, 

engenharias e matemática (STEM) propicia a perpetuação dessa realidade pungente. 

  Nesse viés, é possível verificar uma interligação entre essas problemáticas. As 
cidades, compostas em sua maioria por mulheres, são projetadas sob a ótica masculina 
dos que ocupam os cargos de liderança e a maioria nas STEM. Desse modo, torna-se 
uma tarefa complexa repensar o uso da cidade de forma a atender as necessidades 
práticas do gênero feminino e projetar smart cities razoando novas demandas. 

  Historicamente a sociedade patriarcal perpetua a concepção de que o espaço urbano 
público é voltado para os homens enquanto o espaço privado, restrito ao âmbito 
doméstico, é tido como “lugar de mulher” uma ideia deveras equivocada, tendo em vista 
que atualmente a mulher ocupa todos os espaços do grupo social e, portanto, merece 
uma pólis que também seja planejada para o seu uso integral. 

  Outra complexa e deletéria problemática característica de uma sociedade machista é 
a constante sensação de medo vivenciada pelas mulheres ao transitar pelas cidades 
ocasionada pelo crescente número de crimes praticados contra as mesmas. São 
comuns e desoladores os relatos de assédio sexual, apalpadas, estupros e assassinatos 
de mulheres, independentemente da idade, raça, vestimenta das vítimas ou o horário 

em que transitavam pela urbe. 

  Essa realidade latente é um tema de máxima preocupação mundial pois representa 
um enorme entrave na efetivação de uma sociedade justa e igualitária. Desse modo, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) pontuou como um dos 17 Objetivos para o 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são interligados e indivisíveis, o alcance da 
igualdade entre os gêneros e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. 

  Adentrando no âmbito jurídico, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu 
artigo 5º prevê que todos são iguais perante a lei e é garantido a todos o direito à vida, 
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Em vista disso, o contexto de 
desigualdade, negação de direitos e prática de crimes contra a vida e dignidade das 
mulheres ferem de forma atroz o ordenamento jurídico brasileiro e todos os cidadãos 
que, firmados no Estado de Direito, acreditam na igualdade e na justiça. 

  No que tange ao exposto, é plausível compreender que o desenvolvimento de uma 
sociedade não pode ser totalmente atingido enquanto for negado a maior parte de sua 
população o inteiro direito de ocupar todos as extensões que lhe são devidas e, o mais 
importante, o direito a uma vida plena, sem restrições profissionais ou a um amplo e 

completo acesso a cidade. 

  Nesse interim, o objetivo especifico do presente trabalho é avaliar brevemente o déficit 
percentual do gênero feminino nas carreiras ditas como duras e qual a motivação 
histórica deste cenário. Além disso, o objetivo específico desse estudo é analisar de que 
modo a problemática supracitada pode influenciar na perpetuação de um urbanismo 
incapaz de entender as demandas femininas e a efetivação do Direito a Cidade. 

  Por fim, busca-se estudar com ferramentas tecnológicas como a gamificação podem 
influir de forma benéfica no empoderamento feminino e isonomia entre os gêneros, em 

especial o caso da plataforma educacional digital NinAcode. 

 
Metodologia 

 

  Com o ensejo de alcançar os objetivos gerais e específicos, para melhor responder as 
questões suscitadas pela pesquisa, o tipo de metodologia utilizada foi a descritiva e 
exploratória. O presente artigo científico foi produzido a partir de uma minuciosa revisão 
bibliográfica nos principais sites científicos e ainda uma ampla análise de livros e 
legislações vigentes, desde a Carta Magna até tipos penais específicos e de grande 
relevância para o estudo, como o caso do Feminicídio. 

  Durante um longo período as pesquisas foram direcionadas a uma análise do estado 
da arte ocupado pela mulher nas ciências ao longo dos anos. Para isso, fez-se 
imprescindível uma ampla revisão bibliográfica de diversos livros, produções 
acadêmicas referentes ao tema, além de enciclopédias históricas, como marco 
expoente desta temática esta as pesquisas desenvolvidas por Schiebinger (2001) além 
de Schwartz (2006). 

  Outra temática importante investigada foi a formação das cidades, o urbanismo e se 
esses processos atendem as necessidades do gênero feminino. Com o escopo de 
encontrar tais explicações, foi despendido um longo tempo nas pesquisas sobre 
urbanização e o papel exercido pela mulher nesta áreas, com ênfase nos estudos 
posteriores a década de 70. No que tange a este assunto, relevantes são os estudos de 
Peccini (2016) e Oliveira (2018), os quais foram utilizados como norte para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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  Destarte, todo o depositado empenho na pesquisa acadêmica sobre uma temática 
extremamente relevante para a sociedade contemporânea foi incrementado 
extensivamente por meio de uma minuciosa análise a dados estatísticos fornecido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) grandemente relevantes para o 

recorte temático no Brasil e do mundo. 

  Tudo isso foi realizado na Base de pesquisa em Direito e Desenvolvimento da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em particular no projeto NinAcode, o qual 
busca investigar o baixo índice de mulheres nos cursos de STEM e seus reflexos para 
a sociedade, dentre eles, os efeitos latentes evidenciados na cidade. Em um momento 
posterior, o projeto pretende realizar a criação de uma plataforma digital inteligente, com 
princípios na gamificação, para o empoderamento de meninas e mulheres. 

  Desse modo, a partir da análise social da problemática supracitada enfrentada pelas 

mulheres foi suscitado o enfoque no Direito a Cidade a sob a ótica do gênero feminino. 

 
Resultados e Discussões 

 

3 SEGREGAÇÃO FEMININA NAS CIÊNCIAS DURAS 

Contemporaneamente, apesar dos inúmeros e evidentes avanços ocorridos no que 
tange ao gênero feminino nas ultimas décadas, muitos ainda são os entraves 
enfrentados por esta parte da população para que a isonomia entre os gêneros seja 
ampla e eficaz em todos os âmbitos da sociedade. 

Nesse contexto, um exemplo significativo da gradual melhoria na qualidade de vida das 
mulheres está na seara educacional, com a abertura das universidades após inúmeras 
tentativas, incluído a publicação de enciclopédias do século XIV ao XIX em que 
continham as contribuições femininas para a ciência, uma delas publicada por Cristian 
Friedrich Ladies (SCHIEBINGER , 2001:55). 

No Brasil, as mulheres passaram a ser aceitas no ambiente acadêmico a partir da 
década de 1960 e hodiernamente já representam a maioria dos graduandos (PEREIRA, 
2017: 21), conforme dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) mais de 70% dos indivíduos nas universidades são mulheres, um 
aumento significativo e de crucial importância para um pleno desenvolvimento social e 
empoderamento feminino. 

Contudo, apesar dos avanços supracitados o machismo presente no corpo social 
instaura concepções sem nenhum amparo científico que perduram e tornam-se 
empecilhos capazes dirimir os lugares e possibilidades de escolha do gênero feminino. 
Tal situação é palpável quando, de acordo com estatísticas fornecidas pela UNESCO, 
o percentual de mulheres graduandas nas áreas STEM corresponde a menos de 36% 
do total. 

Essa realidade é verdadeiramente preocupante, pois apesar de nos primórdios da 
tecnologia nomes femininos serem expoentes nesse universo, a exemplo de Ada 
Lovelace que é consagrada a primeira mulher programadora ou, também, Grace Murray 
Hopper conhecida por sua cooperação com o desenvolvimento da linguagem de 
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programa COBOL, essa área da ciência – em conjunto com as demais STEM – são 
erroneamente concebidas como masculinas – mesmo que nenhuma evidencia científica 
comprove uma maior afinidade dos homens com esta área (SCHWARTZ, 2016: 267-
278). 

A temática que envolve a inclusão de gênero na STEM é crucial para o empoderamento 
feminino, logo, a UNESCO elaborou um estudo minucioso sobre a problemática em que 
constam pesquisas acerca dos fatores biológicos, abrangendo a estrutura e o 
desenvolvimento do cérebro, genética, neurociência e hormônios. Estas salientam que 
a discrepância entre os gêneros nas chamadas de ciências duras não possui nenhum 
fundamento nesses fatores ou em habilidades inatas, o que, mais uma vez reitera que 
o senso comum sustenta a complexa situação de desigualdade (UNESCO, 2018: 11). 

Tal situação é extremamente preocupante, por esse motivo a ONU elencou como um 
dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável a igualdade de gênero. O ponto 
estudado, exclusão de mulheres na seara tecnológica, envolve ainda um outro objetivo, 
a educação de qualidade sem restrições de qualquer natureza. Os países signatários 
desse acordo devem procurar meios para que as metas sejam alcançadas até o ano de 
2030, tamanha importância que representam para o alcance de um planeta mais 
sustentável em suas três dimensões – econômica, social e ambiental- e além disso, com 
respeito a dignidade humana, a justiça e a igualdade. 

Somado a isso, a Constituição Federal e lei maior do Brasil, já em seu artigo 5º, prevê 
a igualdade entre todos perante a lei, a inviolabilidade ao direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a segurança, e a propriedade e ainda, em seu parágrafo primeiro I, exalta a 
igualdade entre homens e mulheres, tanto em direito quanto em obrigações. 

Contudo, poucas são as políticas públicas vigentes no país para que a isonomia entre 
os gêneros seja alcançada. Em decorrência disso, os direitos fundamentais nos termos 
desta Carta Magna são sucumbidos das mulheres que, privadas de um efetivo e amplo 
direito a educação e liberdade de escolha profissional, os quais são ceifados em certa 
medida por uma sociedade machista e patriarcal que utiliza rótulos embasados em 
padrões de inteligência inexistentes que separam os gêneros por áreas de “afinidade” o 
que ocasiona também o detrimento ao direito a uma cidade que atenda as suas 
necessidades atuais e futuras. 

Em suma, é urgente que políticas públicas sejam efetivadas para que o Objetivo para o 
Desenvolvimento Sustentável e igualmente os termos da Constituição Federal de uma 
sociedade isonômica em que nenhuma mulher seja desestimulada acadêmica ou 
profissionalmente por concepções pretéritas e errôneas de quais são as carreiras 
femininas ou masculinas. 

Enfim, por meio de uma observação atenta ao presente é de fato plausível constatar o 
quanto o almejado Direito a Cidade não é vivenciado de forma integral pelo gênero 
feminino, em decorrência – entre outros motivos – da velada exclusão desse gênero das 
carreiras STEM. Tal realidade é ultrajante e obsta o direito fundamental a liberdade de 

ir e vir de forma irrestrita de todos as cidadãs brasileiras. 

4 DIREITO A CIDADE E O GÊNERO FEMININO 
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   No contemporâneo contexto de constante crescimento da população mundial e 
aumento das cidades, a urbanização e o amplo acesso de todos os civis ao direito a 
cidade são pautas que devem ser priorizadas afim de efetivar os comandos 
constitucionais presentes no Art.º 182, o qual afirma que o desenvolvimento urbano tem 
por escopo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem estar 
de todos os seus habitantes. 

  Nesse interim aceitar que as cidades não sejam projetadas e repensadas para as que, 
em consonância com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já 
correspondem a mais de 50% do total de brasileiros é um ultraje que fere os princípios 
de igualdade entre os gêneros contidos na lei maior brasileira. 

  Historicamente o direito a transitar livremente pela urbe foi ceifado do sexo feminino 
em diversos momentos de forma total ou parcial. Um exemplo desta situação 
modernamente inaceitável é a Grécia antiga, onde era restrito a mulher uma parte do 
espaço doméstico e as decisões sobre o futuro da urbe não contava com a sua 
participação pois a Ágora, espaço utilizado para esse debate só contava com a presença 
dos que eram considerados cidadãos (MELO, 2017: 12). 

  Cabe salientar que ao longo dos anos o papel exercido pela mulher na sociedade foi 
sendo gradualmente alterado, porém, apesar dos inúmeros avanços ocorridos ao longo 
da história no que tange a isonomia entre os gêneros, as marcas de uma sociedade 
patriarcal ainda são vislumbradas na sociedade moderna e o espaço urbano é um 

reflexo dessa situação. 

  Conquanto a isso, os estudos que interseccionam uma relação entre urbanização e 
gênero são de certa forma recentes, datados com maior ênfase a partir dos anos 1970 
(HARKOT, 2016: 3), mas as problemáticas enfrentadas pelas mulheres transpassam 

gerações e permanecem até os dias atuais. 

  Nesse contexto, o direito difuso e coletivo a cidade, de que são detentores todos os 
habitantes nas hodiernas e futuras gerações, o qual inclui a participação e produção de 
cidades justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis norteadas pelos direitos 
humanos tem sido tolhido de forma velada das habitantes da urbe (AMANAJÁS, 2018: 
29). 

  Nesse enquadramento cabe pontuar que o menosprezo as questões de gênero no 
urbanismo, o qual desconhece ou não atende os múltiplos formatos pelos quais os civis 
vivenciam os recintos urbanos e as diferentes necessidades práticas de imediato e longo 
prazo resultam em um universo urbano pouco atrativo e cordial para as mulheres 
(ACTIONAID,2017: 4). 

  Seguindo esse raciocínio, é visível que o legislador e os conceitos de cidade prometem 
o que, na realidade, a urbe tende a negar pois na prática são territórios de tensão em 
que a as oportunidades coabitam com a violência, criminalidade e segregação 
(ACTIONAID, 2017: 19). 

  Sob esta lógica, é pungente que os avanços alcançados em benefício do gênero 
feminino na direção da isonomia, as mulheres ainda são discriminadas por ser quem 
biológica e socialmente são e essa segregação esta refletida no espaço da polis e na 
vivencia dele (PECCINI, 2016, 21). 
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  Observa-se, portanto, constantes e graves violações de direito que ocasionam uma 
insegurança para as mulheres. Em decorrência disso, as mesmas veem-se 
desencorajadas a serem cidadãs ativas nas próprias cidades e passam a usufruir de 
forma ínfima de suas comunidades e bairros, atividades culturais e lazer, liberdade para 
locomover-se e de forma nefasta a participação na vida política e acesso ao trabalho 
são dirimidos (ACTIONAID, 2017: 8). 

  É fundamental colocar que malgrado grande parte da violência praticada contra as 
mulheres ocorra no espaço doméstico, exercida de forma perversa por parceiros – 
companheiros, maridos, namorados e ex-companheiros – o machismo existente no 
corpo social alicerçado em uma crença de objetificação da mulher e acesso irrestrito e 
sem consentimento ao seu corpo perpassa o espaço privado (OLIVEIRA, 2018: 134). 

  Em decorrência disso, a urbe torna-se palco de sexismo e violência, as ruas muitas 
vezes são propicias a violência por estarem mal iluminadas ou até sem iluminação 
pública, com lotes vazios e ainda vias sem circulação de pessoas, longas esperas no 
transporte público e a superlotação desses, tendem a lamentavelmente exacerbar os 
casos de assédios, abuso e até homicídios contra elas (OLIVEIRA, 2018: 134). 

  Atento a esta problemática inquietante, o legislador brasileiro incluiu a lei de número 
13.104, de 09 de março de 2015 ao Código Penal como uma qualificadora do tipo penal 
do homicídio, o que aumenta a pena dos condenados. Assim, o assassínio praticado 
contra mulher por razões da condição do sexo feminino, o denominado feminicídio 
ocorre quando o crime envolve violência doméstica ou familiar e, ou, menosprezo ou 
discriminação a sua condição de ser mulher (MACHADO, 2018: 287). 

  Em síntese oportuna, o constante enfrentamento aos elevados índices de feminicídio 
torna-se um inquietante indicio da necessidade feminina de se organizar em uma luta 
pela própria sobrevivência em um cenário urbano hostil a sua existência (OLIVEIRA, 
2018: 126). 

  Consonante aos fatos mencionados, pode-se concluir que um maior incremento na 
quantidade de mulheres projetando e repensando as cidades conforme as 
necessidades do próprio gênero tende a ser um fator determinante para a concretização 
de cidades mais sustentáveis e acessível integralmente a essa minoria social. 

5 PLATAFORMA NINACODE E O DIREITO A CIDADE 

  Paralelo aos fatos supracitados de desrespeito a direitos fundamentais contidos na 
Constituição Federal e ainda de diversas outras legislações infraconstitucionais é 
cabível que medidas que se coloquem como soluções para essa gravíssima 
problemática sejam colocas em prática. 

  Dentro das perspectivas e problemáticas abarcadas por esta pesquisa, cabe ênfase a 
Plataforma NinAcode, projeto que foi concebido no ano de 2017, dentro do grupo de 
Pesquisa em Direito e Desenvolvimento, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

  O projeto agrega participantes dos cursos de Direito, Psicologia, Ciência da 
Informação, Tecnologia da Informação, Design e também tem como parceiros o Instituto 
do Cérebro e o Instituto Metrópole Digital, todos esses que fazem parte da UFRN. 
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Assim, por considerar a tamanha importância do projeto a própria UFRN passou a apoia-
lo no ano de 2018. 

  Em síntese, o projeto tende a ir de encontro ao cerne da problemática por meio de uma 
plataforma digital educacional que busca por intermédio da gamificação – estratégia que 
envolve a estética e dinâmica dos jogos para a formação do conhecimento – 
proporcionar um empoderamento a meninas e mulheres no âmbito das STEM. 

  É pertinente mencionar que o projeto ainda esta na fase de pesquisa e um de seus 
objetivos central é que meninas e mulheres consigam vislumbrar as várias 
personalidades femininas que historicamente contribuíram para o desenvolvimento 
dessas áreas e, por conseguinte, projetar sonhos e expectativas próprias nessa área do 
conhecimento, aplainando de forma gradual as desigualdades hoje imperantes. 

  Em suma, com o empoderamento feminino e uma ampliação do número de mulheres 
projetando e repensando as cidades conforme as necessidades de gênero será possível 
que as urbes tornem-se lugares plenamente utilizados e mais seguro para a maioria da 
população brasileira, para as mulheres e todos os demais cidadãos. 

 

Conclusão 

 

Diante do que foi exposto, resta evidente que a discrepância entre os gêneros nas áreas 
de STEM interfere de forma negativa na urbanização, pois legitima que um cenário 
desolador de desigualdade, cerceamento da liberdade e prática de crimes perdure na 
sociedade contemporânea. 

Depreendeu-se que é urgente e crucial que cada vez mais mulheres sejam estimuladas 
e possam ter acesso a esta ampla área do conhecimento, que dentre tantas funções, é 
responsável pelo planejamento das cidades. Assim, o gênero feminino poderá ter as 
ferramentas necessárias que possibilitem a solução de inúmeros problemas de usas 

semelhantes. 

Assim, urge, que políticas públicas que possam viabilizar a efetivação do objetivo de 
número cinco da Agenda 2030, a igualdade entre os gêneros, seja colocada em prática 
em um curto prazo e perdure até que sejam visíveis os seus efeitos positivos para a 

urbe e toda a sociedade. 

Destarte, esta pesquisa científica ainda abordou o caso da Plataforma NinAcode, um 
projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual pesquisa sobre os 
fatores que influenciam no baixo percentual de mulheres que ingressam nas STEM. A 
partir disso, por meio de uma esquipe interdisciplinar, visa o desenvolvimento deuma 
plataforma que utilize a gamificação para ensinar conceitos básicos de voltados a 
tecnologia e ainda possua breves resumos sobre personalidades femininas que 
participaram ativamente do progresso nessas áreas do conhecimento. 

Enfim, cabe ênfase que é um direito básico do ser humano ser tratado com igualdade, 
sem nenhuma discriminação e com igualdade e dignidade. Desse modo, é crucial e 
improrrogável que a temática em questão seja ampliada, não permanecendo apenas no 
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campo dos estudos, convertendo as metas nacionais e mundiais em ações com o 
escopo de um acesso pleno democrático a educação e a cidade. 
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TÍTULO: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA DO RN: 

DIAGNÓSTICOS E REFLEXÕES PARA O SEU ENFRENTAMENTO 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico dos principais conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do RN, procurando introduzir algumas reflexões para 
o seu respectivo enfrentamento. A metodologia baseou-se em pesquisas bibliográficas, 
jurisprudenciais e em instituições como IDEMA, Procuradoria Geral do Estado, 
Ministério Público Federal e a ONG Oceânica, tendo como marco temporal o período de 
2007 a 2017. Constatou-se que dezesseis atividades são as principais causadoras de 
conflitos socioambientais e que, como forma de enfrentamento, temos o fortalecimento 
da participação popular nos seus três elementos: participação na tomada de decisões, 
acesso à informação e acesso à justiça. Além disso, a participação da Universidade por 
meio de seus projetos de pesquisa e extensão, cujo diálogo é fundamental com a 
sociedade, até para cumprir com sua função social. Ademais, existem métodos 
extrajudiciais de conflitos que são cada vez mais estimulados, principalmente devido à 
morosidade do processo judicial. Uma alternativa, então, pode ser a mediação. Diante 
disso, conclui-se que a Zona Costeira do RN é uma área com uma diversidade de 
conflitos socioambientais, em que os interesses de atividades esespecíficas pelo 
recursos naturais ocasionam diversos impactos ambientais, sociais e/ou econômicos, 
necessitando de novas visões e reflexões quanto ao seu enfrentamento. 

 
 

Palavras-chave: Conflitos socioambientais. Zona Costeira. Enfrentamento. 

TITLE: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN RN'S COASTAL ZONE: 

DIAGNOSTICS AND REFLECTIONS FOR THEIR CONFRONTATION 

Abstract 

 

The objective of this paper is to present a diagnosis of the main social and environmental 
conflicts in the Coastal Zone of RN, trying to introduce some reflections for their 
respective confrontation. The methodology was based on bibliographic research, 
jurisprudence and institutions such as IDEMA, State Attorney General, Federal 
Prosecutor's Office and the Oceanic NGO, having as a timeframe from 2007 to 2017. It 
was found that sixteen activities are the main causes. socio-environmental conflicts and 
that, as a form of confrontation, we have the strengthening of popular participation in its 
three elements: participation in decision-making, access to information and access to 
justice. In addition, the University's participation through its research and extension 
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projects, whose dialogue is fundamental with society, even to fulfill its social function. In 
addition, there are extrajudicial methods of conflict that are increasingly encouraged, 
mainly due to the lengthy judicial process. An alternative, then, may be mediation. Given 
this, it is concluded that the Coastal Zone of RN is an area with a diversity of 
socioenvironmental conflicts, in which the interests of specific activities for natural 
resources cause various environmental, social and / or economic impacts, requiring new 
views and reflections regarding to your confrontation. 

 
 
Keywords: Social and environmental conflicts. Coastal zone. Confrontation 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO 
 
O meio ambiente, cada vez mais, está na pauta das grandes discussões na sociedade, 
principalmente, quando contraposto às atividades econômicas e uma busca 
desenfreada pela sobreposição destas sobre aquele. Essas atividades, como qualquer 
ação humana, geram impactos ambientais em um determinado território, que devem ser 
minimizados. 
 
Então, tudo passa a girar em torno de um desenvolvimento sustentável, considerando 
as suas três vertentes: ambiental, econômica e social, como cunhado no Relatório 
Nosso Futuro Comum de 1987, por exemplo. Como expõe Machado (2013), o 
antagonismo dos termos - desenvolvimento e sustentabilidade - aparece muitas vezes, 
e não pode ser escondido e nem objeto de silêncio por parte daqueles que atuam no 
exame de programas, planos, projetos de empreendimentos e atividades. Os aspectos 
econômicos não podem ter um peso maior e a harmonização dos interesses em jogo 
não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente e do equilíbrio 
ambiental. 
 
Uma das áreas que mais sofre com a atuação muitas vezes degradadora por parte de 
atividades econômicas é a Zona Costeira, principalmente devido ao seu posicionamento 
territorial estratégico, sua fauna, sua flora, demais recursos naturais e potencialidades. 
A Constituição Federal, por sua vez, no art. 225, § 4, diz que: “[...] a Zona Costeira é 
patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais”. 
 
Essa regra geral constitucional tem sua importância não só por indicar ao administrador 
público, aos legisladores, aos particulares e aos julgadores que o desenvolvimento 
econômico não deve ser predatório, como indica que a gestão do litoral não interessa 
somente a seus ocupantes diretos, mas a todo brasileiro, esteja ele onde estiver 
(MACHADO, 2013). 
 
No caso do Rio Grande do Norte (RN), temos um Estado em que as principais atividades 
econômicas se dão no seu litoral, como o turismo. As praias, por exemplo, acabam 
sendo muito visitadas por turistas que vêm das mais diversas partes do Brasil e do 
mundo, o que ainda mais demonstra a necessidade de saber conciliar o meio ambiente 
com o desenvolvimento econômico, buscando uma gestão ambiental eficiente. 
 
A partir desse contexto, faz-se a seguinte pergunta problema: como se apresentam os 
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conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN e como enfrentá-los? Para responder 
esse questionamento, parte-se do objetivo geral de apresentar um diagnóstico dos 
principais conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN, procurando introduzir 
algumas reflexões para o seu respectivo enfrentamento. 
 
Justifica-se este trabalho devido aos parcos estudos na temática realizados sob a 
perspectiva do Direito em conjunto com uma multidisciplinaridade de conteúdos, afinal, 
numa sociedade complexa como a nossa, a Ciência Jurídica não se sustenta sozinha, 
necessitando de subsídios de outras ciências e disciplinas e interlocuções com a 
sociedade e os vários atores sociais. Além disso, este trabalho, é importante salientar, 
é resultado de pesquisas realizadas, desde 2017, pelos membros do Projeto de 
Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade 
contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, juntamente com 
diálogos feitos com as mais diversas instituições. 
 
Metodologia 

 

2 METODOLOGIA  

A fim de cumprir com o objetivo elencado, foi realizada, inicialmente, pesquisa 
bibliográfica, que, segundo Gil (2010), é elaborada com base em material já publicado, 
com o objetivo de analisar posições diversas nas contribuições científicas em relação a 
determinado assunto. 

Para subsidiar e restringir a seleção do material, definiu-se o conceito de “conflito 
socioambiental” a ser adotado, o período de 2007 a 2017 como limite temporal e a Zona 
Costeira do RN como espaço territorial. 

A seguir, foram observadas, especialmente, monografias, dissertações de mestrado, 
teses de doutorado e artigos publicados em periódicos que tratavam sobre os referidos 
conflitos. 

Posteriormente, foram feitas pesquisas jurisprudenciais no Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte e na Justiça Federal Estado, buscando processos cujo objeto principal 

fosse um conflito socioambiental. 

Além disso, ocorreram reuniões periódicas e entrevistas com representantes do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), da Procuradoria Geral do 
Estado (Procuradoria do Patrimônio e da Defesa Ambiental), assim como do Ministério 
Público Federal e da ONG Oceânica, uma organização não governamental que atua no 
litoral potiguar e que compõe a Rede MangueMar RN (uma articulação que envolve 
movimentos de pescadores, ONGs, pastorais sociais e pesquisadores que lutam pela 
sustentabilidade socioambiental da Zona Costeira no Estado). Todos esses atores 
forneceram informações e documentos relacionados com a temática e com suas 
respectivas atuações. 

Diante de tais dados, foi construída uma tabela com o objetivo de realizar um 
levantamento das principais atividades envolvidas nos conflitos, com os seus 
respectivos indicadores (informação que demonstra a existência do conflito 
socioambiental), os municípios envolvidos e o material utilizado para tal conclusão. 
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

  

A área de estudo corresponde à Zona Costeira do Estado do RN no ano de 2017. 
Segundo o artigo 3º do Decreto n.º 5.300 de 2004, que regulamenta o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro, essa é definida como: 

 

Art. 3º A zona costeira brasileira, considerada patrimônio nacional pela Constituição de 
1988, corresponde ao espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo 
seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre, 
com os seguintes limites: 

I - faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das 

linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial; 

II - faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos Municípios que sofrem 
influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira. (BRASIL, 2004). 

 

Além do mais, metodologicamente, optou-se em priorizar a faixa terrestre definida no 
referido ano, uma vez que, conforme o Decreto n.º 5.300 de 2004, o Ministério do Meio 
Ambiente mantém uma listagem atualizada dos municípios abrangidos pela faixa 
terrestre da zona costeira, podendo haver um aumento ou diminuição no espaço a cada 

ano. 

Esse espaço englobava, no ano de 2017, 33 municípios, os quais se dividem entre o 
Litoral Setentrional e Litoral Oriental, como é possível observar na Figura 1. 

 

Resultados e Discussões 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CONCEITO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

Para compreender a definição de conflito socioambiental, preliminarmente, é essencial 
discorrer sobre a definição de conflito. Conforme Simmel (2013), o conflito é admitido 
por causar ou modificar grupos de interesse, unificações, organizações. É a negação da 
unidade, a princípio. É uma das interações mais vivas, ademais, não pode ser exercida 
por um indivíduo único. Além disso, o conflito é destinado a resolver dualismos 
divergentes, sendo uma forma de conseguir alguma espécie de unidade, mesmo que 
seja por meio do esgotamento de uma partes em litígio. Em suma, é inerente ao conflito 
a resolução da tensão entre contrastes, sendo uma forma de mediação de diferenças. 
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Dessa forma, Simmel evidencia que as interações sociais podem caracterizar-se como 
relações conflitivas, relações de interesse mútuo e até mesmo relações de subordinação 
ou dominação. Já para Durkheim (2015), o confronto de interesses entre grupos sociais 
está na noção de conflito. Nas sociedades contemporâneas, houve o crescimento de 

uma específica modalidade de conflito: os socioambientais. 

Segundo Theodoro (2005), esses conflitos socioambientais podem ser comparados a 
outros tipos de conflitos presentes em nossa sociedade, tendo como diferencial o fato 
de englobarem, geralmente, coletividades em torno de bens difusos, sendo um embate 
entre diversos atores. Além de atores, segundo Nascimento (2001), os conflitos 
possuem também observadores, que geralmente são as vítimas de seus efeitos. 

Além disso, conforme Theodoro (2005), nesses conflitos gerados em torno 
principalmente da disputa pelo uso de determinados recursos naturais, há dinâmicas 
entre os atores que precisam ser contextualizadas, afinal, são percepções e interesses 
distintos. 

Para Muniz (2009), conflitos entre grupos sociais no embate pelo uso dos recursos 
naturais, são chamados de conflitos distributivos ou conflitos socioambientais. Para o 
mesmo autor, a própria Ecologia Política trabalha o conceito de conflitos 
socioambientais como sendo os conflitos que aparecem a partir da disputa pelo acesso 
aos bens e serviços ambientais, isto é, são conflitos travados em torno dos problemas 
do uso e da apropriação dos recursos naturais; confronto entre atores sociais que 

sustentam variadas lógicas para a gestão dos bens coletivos de uso comum. 

Outro autor, Paul Little, define os conflitos socioambientais como disputas entre os 
grupos sociais decorrentes dos diferentes tipos de relação que eles mantêm com seu 
meio natural. O conceito “socioambiental” envolveria o mundo biofísico e seus diversos 
ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais e o relacionamento dinâmico 
e interdependente entre esses dois mundos. (LITTLE, 2001). 

No que tange a conflitos que envolvem os recursos naturais, Carvalho e Scotto (1995) 
defendem que esses reúnem especificidades como a existência de impactos diretos ou 
indiretos provenientes das atividades que têm objetivos socioeconômicos defendidos 
pelos atores envolvidos. 

Por fim, para Acselrad (2004), esses conflitos existem quando são envolvidos grupos 
sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significado do território. 

Diante desse arcabouço teórico, o Projeto de Pesquisa supracitado concluiu que 
conflitos socioambientais são: “Confronto de interesses distintos entre atores sociais, 
tendo como objeto de disputa os recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de 
percepções do seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas 

esferas ambiental, social e/ou econômica”. 

3.2 DIAGNÓSTICO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

Com base nas pesquisas realizadas e na análise dos documentos fornecidos, foi 
construída uma tabela, cuja estrutura abrangeu 16 atividades envolvidas em conflitos 
socioambientais, sendo elas: atividade eólica; atividade de agricultura; atividade de 
pesca; atividade industrial; atividade de turismo; atividade de comércio formal ou 
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informal; atividade de cana-de-açúcar; atividade salineira; atividade petrolífera; 
ocupações irregulares permanentes em áreas protegidas; atividade de carcinicultura; 
atividade de piscicultura; atividade de construção civil; atividade de produção de lenha; 
atividade de concessionária (água e esgoto); atividade de turismo, imobiliária-turística, 

lazer e esportes náuticos; atividade de circulação de veículos automotores. 

A partir da definição da atividade, buscou-se detalhar qual aspecto ambiental ou recurso 
natural estava presente e o que caracterizava essa atividade como conflituosa 
socialmente (aspecto denominado “indicador”). A título exemplificativo, no conflito entre 
as atividade de pesca tradicional e eólica, um indicador é a obstrução de acesso ao mar. 
Outrossim, é importante salientar que, no conflito entre mesmas atividades, vários 
indicadores podem estar presentes. 

Ressalta-se que, entre os 33 municípios, em alguns não foi possível encontrar conflitos, 
seja porque não havia processo judicial ou trabalho acadêmico abordando tal espaço, 
seja porque os conflitos encontrados caracterizavam-se como pontuais e de 
inexpressiva importância social, o que não era considerado para fim de tabulação. No 
entanto, isso não quer dizer que tal ente federativo é isento de atividades que possam 
causar impactos socioambientais. Abaixo serão dispostos alguns dos principais conflitos 
identificados no decorrer das análises, juntamente o auxílio de mapas provisórios 
produzidos pelo Projeto de Pesquisa. 

Na Microrregião de Macau (Figura 2), o principal conflito envolve a atividade eólica, 
tendo como indicadores mais presentes entre os municípios a degradação da vegetação 
nativa e alteração das dinâmicas ambientais da fauna. 

Já na Microrregião de Natal (Figura 3), o conflito preponderante abrange a atividade de 
construção civil, aquela que foi, inclusive, a que apresentou mais indicadores entre todos 
os municípios Além dela, temos a atividade de turismo, imobiliária-turística, lazer e 
esportes náuticos. Quanto à construção civil, um indicador levantado foram as 
construções irregulares na área de praia, tabuleiro costeiro, manguezais e/ou dunas, 
trazendo problemas para áreas ambientais protegidas. Quanto às atividade de turismo, 
imobiliária-turística, lazer e esportes náuticos, a obstrução de área de acesso ao mar foi 
um indicador observado. 

Por fim, na Microrregião de Macaíba (Figura 4), novamente a atividade de turismo, 
imobiliária-turística, lazer e esportes náuticos demonstrou ser a que acarreta mais 
conflitos. Uma observação importante diz respeito à atividade de circulação de veículos 
automotores; muito presente em Nísia Floresta, mas abarcando diversos outros 
municípios das demais microrregiões, possuindo como principal indicador a morte de 
tartarugas, que são constantemente atropeladas nas áreas de faixa de praia. 

3.3 ENFRENTAMENTO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: BREVES 
APONTAMENTOS 

3.3.1 Participação pública 

Numa primeira perspectiva, é importante dizer que, para o enfrentamento de conflitos 
socioambientais é necessária a participação dos atores diretamente envolvidos, 
especialmente aqueles mais vulneráveis e atingidos pelas consequências das 
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atividades. Para garantir a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a sociedade deve se fazer presente. 

No Direito Ambiental, um dos mais importantes princípios é o da participação pública. 
Segundo Milaré (2015), esse expressa a ideia de que, para a resolução dos problemas 
socioambientais, deve-se enfatizar a cooperação entre o Estado e a sociedade, por meio 
da participação dos diferentes grupos sociais na formulação e na execução das políticas 
públicas. Podemos dizer que essa afirmação se aplica aos três níveis da Administração 
Pública. 

Esse princípio possui três pilares, que podem ser depreendidos do Princípio 10 da 
Declaração do Rio de 1992: participação pública na tomada de decisões; acesso à 
informação; acesso à justiça. Tais elementos estão interligados e apresentam conteúdo 
normativo (SARLET; FERNSTERSEIFER, 2017). 

Quanto ao primeiro, deve-se estimular a participação dos agentes ligados direta e 
indiretamente aos conflitos na construção de políticas públicas, principalmente, as 
comunidades que sofrem os impactos ambientais, econômicos e/ou sociais. Os 
integrantes desse “público” devem ser vistos da maneira mais ampla: os indivíduos, 
grupos, organizações não governamentais, movimentos sociais, comunidades locais, as 
populações tradicionais (como de pesca) e indígenas. 

A sociedade civil, cada vez mais, necessita criar mecanismos e projetos organizados 
em que se discutam as questões socioambientais. Uma iniciativa, nesse âmbito, é 
promovida pela Rede MangueMar. Durante o I Encontro Rede MangueMar, Estuário e 
Litoral (ERMMEL) no RN, foi elaborada uma “Carta Aberta da Rede MangueMar, 
documento assinado por 58 entidades ambientais e baseado naquilo que foi discutido 
no evento, sendo remetida a órgãos públicos e instituições responsáveis pela 

fiscalização e monitoramento da costa potiguar. 

Com esse diálogo fortalecido e contínuo, haverá uma participação pública mais efetiva 
e, posteriormente, metas e prioridades podem ser delineadas para se apresentar ao 
Poder Público, pensando em um enfrentamento dos conflitos a longo e pequeno prazo. 
Assim, será buscada a concretização de políticas públicas de Estado e não 
simplesmente de Governo, pois estas tender a ser momentâneas e mais frágeis, 
enquanto aquelas são a longo prazo e garantidas como direito na própria legislação, por 
exemplo. 

Além disso, temos as audiências públicas como um instrumento de participação da 
comunidade, especialmente nas decisões administrativas e legislativas. No que se 
refere a estas, por meio da participação no processo legislativo, cita-se a experiência de 
audiência pública promovida na Assembleia Legislativa Estadual para debater sobre os 
conflitos socioambientais no ano de 2017. Já no tocante àquelas, pode-se citar a 
necessidade de fortalecimento da participação popular no licenciamento ambiental. 

Podemos dizer que, no âmbito do RN assim como em outros Estados da Federação, 
um dos grandes problemas dessas audiências é justamente a pouca participação das 
comunidades; e isso se dá, principalmente, devido à falta de informação e ao modelo 
muitas vezes adotado, no qual há a utilização de jargões técnicos, por exemplo. Uma 
alternativa seria a realização de oficinas prévias por parte do IDEMA, no caso do RN, 
procurando apresentar melhor os projetos e estudos ambientais com uma metodologia 
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mais dinâmica e acessível à população de qualquer nível de escolaridade. Assim, os 
indivíduos participariam do processo de tomada de decisão compreendendo as 
consequências da implantação de grandes projetos econômicos. 

Quanto ao segundo pilar, o direito à participação pressupõe o direito de informação. 
Cidadãos com acesso à informação têm melhores condições de atuar sobre a 
sociedade, de articular ideias e de se tornar parte ativa nas decisões que lhes 
interessam diretamente (MILARÉ, 2015). 

A informação ambiental encontra respaldo legal nos arts. 6º, § 3º, e 10 da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/81). Outrossim, alguns princípios no 
Direito Ambiental Constitucional se interpenetram, de maneira a estabelecerem uma 
interdependência. Dessa forma, observa-se que a educação ambiental é efetivada 
mediante a informação ambiental, estando presente na Constituição de 1988, no seu 
art. 225, § 1º, VI (FIORILLO, 2013). Esse elemento do princípio da participação popular 
também está relacionado com a tomada de decisão, uma vez que esta o tem como pré-
requisito para que haja uma participação qualificada. Quando o órgão ambiental, por 
exemplo, preocupa-se com uma maior participação dos cidadãos nas audiências 

públicas, estará buscando a efetividade dessas duas facetas do mesmo princípio. 

Por fim, no que se refere ao acesso à justiça, um tema relevante diz respeito à 
assistência jurídica, tanto aos cidadãos individualmente quanto às entidades 
ambientalistas em termos coletivos. Essa assistência permite ir além das barreiras 
econômicas e técnicas, especialmente, que impedem que os indivíduos e as entidades 
possam valer-se dos instrumentos jurídicos, judiciais e extrajudiciais na superação ou 
ajustes nos conflitos socioambientais (SARLET; FERNSTERSEIFER, 2017). Nesse 
caso, a Defensoria Pública possui um papel primordial. 

No cenário brasileiro, a assistência jurídica às entidades ambientalistas encontra-se 
respaldada no artigo 4º, V, da Lei Complementar (LC) n.º 80/94, com redação dada pela 
LC n.º 132/2009, ao dispor que é função da Defensoria Pública: "Exercer, mediante o 
recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas 
naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos 
e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas 
capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses". (BRASIL, 1994). 

No Estado do RN, a atuação daquela Instituição ainda necessita de uma consolidação 
maior na esfera socioambiental. As entidades do terceiro setor ainda estão em um 
processo de aproximação com a Defensoria, o que deve ser ainda mais instigado, pois 
a defesa dos recursos naturais, na esfera da Justiça brasileira, ainda estão muito 
vinculados à atuação do Ministério Público enquanto defensor dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (até pelo seu papel constitucional, como se pode observar no 
artigo 129 da Constituição Federal de 1988). 

No entanto, é importante salientar que a atuação da Defensoria Pública, a depender das 
peculiaridades do caso concreto, não pode retirar o protagonismo da sociedade civil, 
limitando-se, a Instituição, a agregar e instrumentalizar o elemento técnico-jurídico aos 
seus pleitos. Dessa forma, preserva-se a autonomia de grupos sociais ao invés de 
estimular somente uma tutela estatal delas, como é comum quando o Parquet ou a 
Defensoria assumem exclusivamente o polo ativo das demandas que lhes são trazidas 
pela sociedade civil organizada e protagonizam os pleitos, deixando para o terceiro setor 
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uma atuação secundária. É fundamental que a sociedade civil consiga identificar nessa 
assistência jurídica prestada um meio para levar suas reivindicações (SARLET; 
FERNSTERSEIFER, 2017). 

A situação descrita reflete o déficit democrático apontado por Mauro Cappelletti e Garth 
na obra “Acesso à Justiça” (1988) e que está presente no nosso sistema de justiça. 
Entendemos que a Defensoria Pública, em especial no Estado do RN, deve se tornar 
atuante na abertura de canais para que a sociedade civil organizada possa aumentar a 
sua atuação e acessar o Judiciário de forma mais independente. Sua assistência pode 
auxiliar, por exemplo, na propositura de ações civis públicas por associações ambientais 
e no ajuizamento de ação popular por parte do cidadão individualmente, fornecendo o 
necessário amparo técnico-jurídico. 

3.3.2 Atuação da Universidade 

O enfrentamento dos conflitos socioambientais na área de estudo deste trabalho 
perpassa ainda pelo fortalecimento da atuação da Universidade Federal. Projetos de 
extensão e de pesquisa podem ser instrumentos capazes de auxiliar na capacitação de 
entidades, movimentos sociais, organizações governamentais e comunidades, assim, a 

própria educação universitária estará cumprindo com sua função social. 

O Projeto de Pesquisa que originou a presente pesquisa, por exemplo, promoveu a 
realização de oficina com membros da ONG Oceânica e do Escritório Popular do 
Motyrum, Programa de Educação Popular em Direitos Humanos da Universidade 
Federal do RN (UFRN), bem como os membros do Projeto passaram a integrar eventos 
realizados pela Organização citada, como o Workshop "Linhas prioritárias de ação 
integrada no litoral potiguar”. Ele reuniu pesquisadores de diferentes instituições de 
pesquisa, ONGs e organizações que atuam no litoral potiguar, como a UFRN, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), Projeto TAMAR, além de 
gestores ambientais das unidades de conservação estaduais que estão na Zona 
Costeira do RN e técnicos do Instituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), IDEMA e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) que estão diretamente atuando na conservação da biodiversidade. 

Essas iniciativas precisam ser intensificadas, com o objetivo de promover a integração 
entre pesquisadores, instituições, técnicos e ONGs para atuação no litoral potiguar; 
discutir linhas prioritárias de pesquisa na Zona Costeira; identificar estratégias para 
potencializar esforços e investimentos em projetos de pesquisa e extensão com o intuito 
de subsidiar a formação de políticas públicas para a área. Para que isso ocorra, os 
próprios projetos necessitam dialogar, trocar experiências e informações. 

3.3.3 Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos 

A via judicial só passa a ser legitimada se a instância administrativa não for capaz de 
garantir o exercício dos direitos ambientais, a proteção dos recursos naturais e um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Conforme Sarlet e Fensterseifer (2017), esse 
raciocínio está de acordo com uma tendência contemporânea verificada na seara 
jurídica brasileira, com o objetivo de priorizar a resolução extrajudicial dos conflitos, 
como restou evidenciado por meio do Código de Processo Civil de 2015: 
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Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
[..] 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. (BRASIL, 2015). 

A utilização do Poder Judiciário para solucionar conflitos ambientais deve ser utilizada 
somente como última salvaguarda, isto é, apenas quando as demais instâncias tenham 
fracassado na tutela ecológica (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017). No decorrer da 
pesquisa, foi possível identificar vários conflitos em que seu início se deu antes do 
período mínimo estabelecido na metodologia (o ano de 2007), no entanto, esses foram 
se prolongando por vários anos, ou seja, a morosidade processual não foi capaz de 
solucionar ou responder aos problemas elencados no conflito socioambiental. 

A partir disso, a resolução dos conflitos pela via extrajudicial tem se apresentado como 
um mecanismo essencial, pois apresenta inúmeras vantagens sobre o tradicional meio 
jurisdicional de pacificação social. Dentre os principais mecanismos utilizados para 
resolução dos conflitos pela via extrajudicial, pode-se citar a conciliação, a mediação e 

a arbitragem (SARTORI, 2011). 

Diante das características apresentadas pelos conflitos socioambientais na Zona 
Costeira do RN, a mediação poderia ser uma alternativa a ser cada vez mais estudada 
e pesquisada quanto a sua viabilidade. 

Segundo Martins e Carmo (2015), ela possui como fatores positivos, por exemplo: a 
celeridade no processo de negociação; decisões menos dispendiosas; através de 
resultados reciprocamente satisfatórios, haverá um alto nível de cumprimento dos 
acordos, pois há um compromisso maior dos envolvidos na proposição de soluções; 
decisões pró meio ambiente e com satisfação da maior parte dos envolvidos; efetivação 
de princípios ambientais, como o da participação pública. 

Por fim, a pacificação do conflito socioambiental tende a se caracterizar pela maior 
duração, ou seja, pela construção de soluções que perdurem, uma vez que são 
construídas a partir da perspectiva do reconhecimento do outro e que contemplam o 
conflito como um todo. Não mais sob a ótica da existência de um ganhador e de um 
perdedor, mas sim em um sistema de ganhos para ambos, operando-se a construção 
coletiva de soluções comuns e proteção a bens jurídicos preponderantes, tais como a 

proteção ao meio ambiente (SANTOS; FILIPPIN, 2018). 

  

 
Conclusão 

 

4 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que a Zona Costeira do RN é uma área com uma 
diversidade de conflitos socioambientais, em que os interesses de atividades 
específicas pelo recursos naturais ocasionam diversos impactos ambientais, sociais 
e/ou econômicos. 
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Ao apresentar um diagnóstico de como tais disputas se apresentam na costa potiguar, 
observou-se que cerca de 16 atividades acarretam os principais conflitos, tendo, 
diversas vezes, a comunidade como uma das principais interessadas, pois essa tem o 
seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, resguardado na Constituição 

Federal no seu artigo 225, diretamente atingido. 

No entanto, também é seu papel atuar na busca por alternativas que minimizem ou 
solucionem os diversos impactos causados pelas atividades econômicas, afinal, como 
também prescreve o dispositivo legal citado, também é dever da sociedade e 
coletividade a proteção e defesa do meio ambiente. Para isso, algumas questões devem 
ser, antes, fortalecidas para gerar um real enfrentamento. Isso não quer dizer que todos 
os conflitos socioambientais vão desaparecer, mas que alguns passos devem ser 
realizados. É importante dizer que os apontamentos aqui feitos no decorrer do trabalho 

não tinham como objetivo gerar soluções apriorísticas ou para cada casa concreto. 

Dentre os avanços que devem ser feitos, temos o fortalecimento da participação 
popular, cuja expressão é efetiva quando seus três elementos estão conjugados: 
participação pública na tomada de decisão, acesso à informação e acesso à justiça. 

Para o primeiro e o segundo, o Poder Público, movimentos sociais, entidades 
ambientalistas, ONGs, associações e universidade são fundamentais, principalmente 
quando trabalham em comunhão. Já quanto ao terceiro, a Defensoria Pública é 
primordial. 

Ademais, diante das diversas (e notórias) dificuldades que colocam para uma atuação 
mais efetiva por parte do Poder Judiciário, a via judicial não pode ser a principal para 
solucionar conflitos de uma forma mais célere e efetiva. As consequências positivas 
podem ir desde aspectos econômicos, operacionais, estruturais até mesmo de 
agilidade. Então, os meio extrajudiciais de resolução de conflitos devem ser 
estimulados. Tomando como base os apontamentos aqui feitos, futuras pesquisas 
podem se debruçar diante da mediação como um instrumento a ser melhor 
compreendido e delineado quanto aos seus aspectos positivos como negativos. Além 
disso, a partir do aprofundamento da pesquisa sobre novas formas de enfrentamento 
dos conflitos socioambientais poderão ser abertas novas visões e constatações. 
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Figura 1 - Zona Costeira do Rio Grande do Norte. 

 
 

Figura 2 - Microrregião de Macau: conflitos socioambientais. 

 
 

Figura 3 - Microrregião de Natal: conflitos socioambientais. 

 
 

Figura 4 - Microrregião de Macaíba: conflitos socioambientais. 
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TÍTULO: A Organização da Atenção Primária do Distrito Sul de Natal 

Resumo 

O presente relatório está vinculado ao plano de trabalho do Distrito Sul de Natal. 
Objetiva apresentar os resultados alcançados através da pesquisa sobre a estruturação 
das ações e dos serviços ofertados pela rede de Atenção Primária à Saúde a fim de 
contribuir para a melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde numa perspectiva 
de integralidade. A atenção primária tem uma importância indiscutível, pois foi basilar 
para o alcance da saúde como um direito universal, no contexto mundial e no Brasil, ao 
instaurar mudanças no modelo assistencial e na concepção de saúde, numa perspectiva 
ampliada, de atenção integral, de reconhecimento de sujeitos, realidades, territórios, na 
organização das ações, serviços e práticas de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 
À vista disso, essa é uma pesquisa orientada pelo método dialético-crítico com estudo 
de enfoque misto, articulando dados quantitativos e qualitativos. O destaque neste artigo 
dá-se, sobretudo, nos dados primários que foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas. Os resultados apontam que apesar da incorporação do trabalho 
interdisciplinar, as práticas fragmentadas ainda prevalecem em muitos serviços, 
priorizando-se atividades de “núcleo” com restrição as atividades de “campo”. Todavia, 
transversalmente, os profissionais de saúde apesar de trabalharem em condições 
adversas, ainda sim, conseguem exercer um trabalho de qualidade junto à população. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Distrito Sul. Integralidade da Saúde. 

TITLE: A DIALOGUE WITH THE SOUTH HEALTH DISTRICT ON PRIMARY HEALTH 

CARE 

Abstract 

This report is linked to the work plan of the Southern District of Natal. It aims to present 
the results achieved through research on the structuring of actions and services offered 
by the Primary Health Care network in order to contribute to the improvement of the 
quality of health actions and services in a comprehensive perspective. Primary care has 
an undeniable importance, since it was fundamental to the achievement of health as a 
universal right, in the world context and in Brazil, by introducing changes in the care 
model and in the conception of health, in a broader perspective, of comprehensive care, 
of recognition. of subjects, realities, territories, in the organization of health actions, 
services and practices in the Unified Health System (SUS). In view of this, this is a 
research guided by the dialectic-critical method with mixed focus study, articulating 
quantitative and qualitative data. The highlight of this article is mainly the primary data 
that were collected through semi-structured interviews. The results indicate that despite 
the incorporation of interdisciplinary work, fragmented practices still prevail in many 
services, giving priority to “core” activities with restriction to “field” activities. However, 
across the board, health professionals, despite working in adverse conditions, still 
manage to perform quality work with the population. 
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Keywords: Primary attention. Southern District. Comprehensive Health. 

Introdução 

O presente plano de trabalho integra o Projeto de Pesquisa intitulado “A atenção 
primária e o direito à saúde em Natal-RN”, coordenado pela Professora Doutora Edla 
Hoffmann. Como metodologia, a pesquisa é orientada pelo método dialético-crítico, 
realizada por meio de estudo de enfoque misto, de campo e documental, com a 
articulação de dados quantitativos e qualitativos na área de Serviço Social. Apesar de 
ser uma pesquisa focalizada nos cinco distritos sanitários do munícipio de Natal/RN – 
Norte I, Norte II, Leste, Oeste e Sul – este artigo diz respeito apenas aos dados 
coletados do Distrito Sanitário Sul. De acordo com dados da Carteira de Serviços da 
Atenção Básica de Natal vinculada à Secretaria Municipal de Natal, o município 
atualmente dispõe de 56 (cinquenta e seis) unidades de saúde, ordenadas 
territorialmente nos cinco distritos sanitários. Isso corresponde a um total de 853.928 
(oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e oito) habitantes. Todavia, desse 
total, apenas 451.950 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta) 
habitantes, que representa 53% do total, são contemplados pela Estratégia Saúde da 
Família, enquanto que 401.978 (quatrocentos e um mil, novecentos e setenta e oito) 
habitantes, que representa 47% do total, estão em áreas descobertas. Além disso, 
destas unidades, cerca de 10 (dez) ainda seguem o modelo de orientação de Unidade 
Básica, 41 (quarenta e uma) das unidades aderiram à USF e 5 (cinco) tornaram-se 
Unidades Básicas Ampliadas. Por fim, destas 56 (cinquenta e seis), apenas 3 (três) são 
Equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB) lotadas nas unidades de 
saúde África, Santarém e Nazaré e 3 (três) são Equipes do Consultório de Rua (NATAL, 
2014). A Região Administrativa Sul, criada em consonância com a Lei Ordinária nº 
3.878/89, se constitui por 07 bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, Capim 
Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra. É limítrofe ao Norte, com os bairros Lagoa 
Seca, Alecrim e Tirol; ao Sul, com o Município de Parnamirim; ao Leste, com o Parque 
das Dunas; e a Oeste, com os bairros de Cidade Nova e Planalto. Com base nos dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e estimativa da população do 
Rio Grande do Norte, em 2017, a Região Administrativa Sul possuía 175.332 habitantes 
de ambos os sexos, sendo 79.052 (45,09%) do sexo masculino e 96.280 (54,91%) do 
sexo feminino, correspondendo a 19,88% da população de Natal no mesmo período. 
Essa população é bem distribuída entre os bairros da região, sendo Lagoa Nova o bairro 
com o maior índice populacional, com 39.727 habitantes. O percentual de pessoas com 
sessenta anos ou mais anos de 2010 a 2017 passou de 14% para 18%. Com esse 
acréscimo de 4%, a Região Administrativa Sul passou a ser a que concentra mais idosos 
no município, ultrapassando a região Leste que em 2010 contava com uma proporção 
de 15% em sua população total, mas teve um crescimento de somente 2% até 2017. Já 
em relação ao percentual de pessoas com menos de cinco anos de idade em sua 
população total, a Região Sul é a que possui os menores índices: em 2010 era cerca de 
4,5% e em 2017, com um decréscimo de 1%, passou a ser 3,5%. No caso da região 
Sul, a razão de dependência de idosos é de cerca de 27% da população total, sendo a 
maior entre as regiões administrativas, superando inclusive os índices do município que 
era de 17% em 2017. Este artigo encontra-se dividido em quatro partes, sendo a 
primeira a introdução, apresentando um panorama do que vem a ser discutido ao longo 
do trabalho; a segunda parte trata da metodologia, da forma como foi pensada a coleta 
de dados, a pesquisa e as entrevistas; a terceira parte aborda uma breve 
contextualização acerca da Atenção Primária à Saúde (APS), com um aprofundamento 
inicial das análises e apresentação dos resultados que tratam da organização da política 
de saúde em Natal e por fim são realizadas algumas considerações sobre o andamento 
da pesquisa. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 583 

 

 
Metodologia 

 
A presente pesquisa é orientada pelo método dialético-crítico o que pressupõe, como 
afirma Zago (2013, p. 03), “uma visão totalizante do real, ou seja, por meio dela tenta-
se perceber os diferentes elementos sociais como interligados a uma mesma 
totalidade”. O método tem como categorias fundamentais a totalidade, a historicidade e 
a contradição, que permeiam todo o estudo. A pesquisa foi realizada por meio de estudo 
de enfoque misto, de campo e documental, com a articulação de dados quantitativos e 
qualitativos na área de Serviço Social. A coleta dos dados primários foi realizada por 
meio de entrevistas semiestruturadas com os(as) diretores(as) das Unidades de Saúde 
dos 05 (cinco) distritos sanitários deste município conforme cronograma de atividades 
previamente planejado. Em consonância com o plano de trabalho, essas entrevistas 
foram realizadas com 05 (cinco) gestores dos distritos sanitários, (29) vinte e nove 
diretores das unidades de saúde e (01) um gestor das Equipes de Consultório na Rua 
(ECnR). Além disso, foram realizadas coletas documentais em Planos Municipais de 
Saúde, Relatórios de Gestão e Programações Pactuadas Anuais e Relatórios do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 
Havia a previsão da realização de grupos focais com trabalhadores de saúde das 
unidades que compõem a amostra para o início de 2019 e, posteriormente, de posse 
dos resultados preliminares das diversas fontes e técnicas, seriam realizadas 
entrevistas com o gestor municipal, com os três coordenadores do departamento de 
Atenção Básica (AB/ESF/NASF) e os cinco responsáveis pelo PMAQ-AB nos distritos, 
mas em razão da recomposição das equipes de profissionais através da nova Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) instituída através da portaria nº 2.436, de 26 de 
setembro de 2017, tornou-se inviável, consequência da necessidade de adaptação e 
apropriação dessas equipes nos campos de trabalho. Foram realizadas oficinas de 
capacitação acerca da técnica de grupos focais e análises de dados com a utilização da 
técnica de análise de conteúdo. Além dos dados secundários levantados por meio da 
pesquisa documental – Planos Municipais de Saúde, Programações Anuais, Relatórios 
de Gestão e Desenho de Rede de Saúde de Natal – esse estudo envolveu uma vasta 
revisão bibliográfica, com a realização de grupos de estudo quinzenais, encontros 
semanais para organização de atividades e elaboração de artigos científicos, atividades 
formativas, reuniões com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Questão Social, Política 
Social e Serviço Social. Na segunda etapa, a partir dos dados coletados, foram 
realizadas as transcrições das entrevistas para que através delas fosse possível dar 
início ao processo de sistematização, análise e discussão dos dados. Dessa forma, na 
etapa atual procedeu-se prioritariamente com a organização e categorização dos 
conteúdos obtidos através das análises das entrevistas e pesquisa documental com a 
integração dos dados primários e secundários. Destaca-se para fins desse trabalho os 
resultados da coleta de dados realizada na região administrativa Sul do município de 
Natal/RN, que se constitui segundo 10 (dez) unidades de saúde, sendo: 06 (seis) 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 03 (duas) Unidades de Saúde da Família (USF) e 
01 (uma) Unidade Mista/Unidade Básica Ampliada (UBA) (NATAL, 2014). Para fins 
dessa pesquisa foi analisada uma amostra de 06 (seis) unidades de atenção básica, a 
saber: Cidade Satélite; Candelária; Mirassol; Planalto; Jiqui e Ponta Negra. Dessas 
unidades, 03 (três) são UBS, 02 (duas) USF (unidade com eSF) e 01 (uma) UBA. No 
ano de 2017 foi desligada a Unidade de Saúde da Família do Planalto, sendo instituída 
em seu lugar duas USF: Unidade de Saúde da Família Enfermeira Rosangela Lima e 
Unidade de Saúde da Família Ronaldo Machado (as duas com eSF). A definição das 
amostras por distrito foi estabelecida pela probabilística aleatória simples, por sorteio, 
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contemplando 50 % do total de UBS e USF, ou ainda, caso a totalidade delas contasse 
com apenas uma, sendo distribuídas proporcionalmente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram realizadas entrevistas com 06 (seis) gestores(as) de Unidades de Saúde e 01 
(um) gestor(a) do Distrito Sanitário Sul com vistas a conhecer a realidade vivenciada por 
aqueles indivíduos nos espaços ocupacionais, seus processos de qualificação, 
educação permanente e continuada e o funcionamento das ações e serviços na unidade 
que atua diante do processo de precarização do trabalho e precarização da rede de 
atenção à saúde. Nesse estudo identificou-se que todos os gestores entrevistados 
possuem ensino superior completo, sendo 02 (dois) na área de saúde (Enfermagem e 
Farmácia), 02 (dois) em Administração, 02 (dois) em Recursos Humanos e 01 (um) em 
Pedagogia. É interessante observar que, não é necessário graduar-se necessariamente 
na área da saúde para ser gestor(a). Entre os gestores(as) apenas 02 (dois) possuem 
pós-graduação em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e Saúde Pública/Gestão 
e Clínicas em Saúde, ou seja, 20% destes gestores, até o momento, atuavam/atuam 
somente com a graduação, ainda que as falas indiquem a pretensão numa pós-
graduação. Os(as) gestores(as) entrevistados(as) revelam formas utilizadas para que 
se mantenham atualizados na discussão da saúde e da atenção básica seja através de 
reuniões, de fóruns e capacitações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e 
pelos Distritos Sanitários e ainda por meio de participação em rodas de conversas, 
oficinas, pesquisas e até mesmo comunicação pelo WhatsApp. Cabe indagar de que 
forma a educação permanente é contemplada pela gestão municipal. Segundo 
Ministério da Saúde, a educação permanente se faz necessário ao passo em que o 
modelo assistencial com ênfase na Atenção Básica passa a exigir maior capacidade de 
análise, intervenção e práticas no funcionamento dos serviços e processos de trabalho. 
Sendo assim, a educação permanente emerge enquanto estratégia para qualificar os 
serviços. Por essa razão, a qualificação não se trata apenas de mudanças nas práticas 
das equipes profissionais, mas também a qualificação da gestão, especialmente no nível 
local, diz respeito às posturas e práticas (SAVASSI, 2012). Assim, os(as) gestores(as) 
necessitam de espaços para análises do contexto a qual estão inseridos, que 
evidenciem os tensionamentos e atores presentes, além dos recursos e estratégias para 
enfrentamento ao desmonte do SUS, sendo a educação permanente indispensável, 
todavia, os relatos revelam que as condições de trabalho não contribuem nem 
possibilitam ao gestor essa constante atualização em virtude da sua precarização. 
Verifica-se a precarização do trabalho do(a) gestor(a), sobretudo, em razão do excesso 
de demandas que precisam ser sanadas. Esse fato é evidenciado a partir de seu horário 
de expediente que extrapola a jornada estipulada e que mesmo assim não é suficiente 
para a resolução dos problemas, fazendo com que o(a) gestor(a) leve tarefas para casa 
devido aos prazos/obrigações a cumprir. Tudo leva o(a) trabalhador(a) a produzir, 
inclusive, no período que deveria ser destinado ao seu descanso, colocando a saúde do 
trabalho em risco. Apesar dessa condição do trabalho, ao indagar os(as) gestores(as) 
quanto ao tipo de vínculo empregatício todos(as) responderam ter vínculo efetivo, isto 
é, são servidores(as) públicos(as), estatutários. Fato esse positivo, embora não impeça 
que as condições de trabalho nem sempre sejam favoráveis. Vale ressaltar algumas 
falas de gestores que chamaram atenção, acerca da carga horária cumprida “(...) dá 
mais de 40h”. Fora os finais de semana que a gente às vezes tem que resolver algum 
problema. Oficialmente é 40h, mas a gente sempre trabalha a noite também, leva 
serviço para casa, não tem como, sabe?”. Em relação ao funcionamento das ações e 
serviços a gestão distrital, em entrevista, citou 10 Unidades de Saúde, sendo (02) 
Unidade Saúde da Família e (06) Unidade Básica de Saúde, (01) Pronto-Socorro e (01) 
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Policlínica. Ainda, de acordo com a gestão, observa-se que nos bairros menos 
abastados da capital, as equipes de Saúde da Família (eSF) se fazem mais presentes, 
já no Distrito Sanitário Sul – cuja realidade de poder aquisitivo da população é maior – 
a “Unidade Básica Tradicional” aparece com mais ênfase, porém, grande parte da 
população (dos bairros pobres e com cobertura insuficiente de ESF) vai até as UBS/USF 
deste distrito em busca de atendimento, sobretudo, em razão da alta demanda de 
atendimento nos outros distritos. A falta de recursos humanos e infraestrutura foram 
apontadas como as principais problemáticas que interferem na quantidade de 
atendimentos e na ampliação da oferta de serviços. Os números reduzidos de 
atendimentos em algumas unidades com relação às outras evidenciam isso. Os dados 
indicam a existência de um alto índice de população descoberta, resultado do número 
insuficiente de unidades de saúde e de equipes de saúde, tendo em vista que cada 
equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Básica (eAB) devem ter por 
população adscrita entre 2.000 e 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, para 
que sejam garantidos os princípios e diretrizes da Atenção Básica, conforme designado 
pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2017). Muitos gestores 
ratificaram que as Unidades não conseguem atender a demanda mensal ou que é 
grande o percentual de demanda reprimida e população sem cobertura pelas eSF, pois 
embora o contingente populacional tenda a se expandir, o número de equipes não 
cresce. Nesse sentido, temos o caso do bairro Planalto, que conta com apenas 03 (três) 
equipes de saúde da família com uma população adstrita de quase 100 mil habitantes, 
segundo entrevista realizada. Esse déficit resvala na Unidade Básica de Saúde da 
Cidade Satélite (Pitimbú) que tem quase 90% de atendimentos voltados para a 
população do Planalto, segundo a gestão, e ainda não é suficiente para suprir as 
necessidades. Questiona-se o por que do bairro Planalto – que pertence 
administrativamente a Zona Oeste na Saúde – ainda pertencer ao Distrito Sanitário Sul 
cujas necessidades em saúde e contingente populacional são completamente diferentes 
dos demais bairros partícipes do respectivo distrito sanitário. Atualmente o bairro 
Planalto conta com duas Unidades de Saúde (eSF), mesma quantidade do bairro 
Neópolis cuja população e demanda é inferior se comparado ao bairro Planalto (NUNES; 
LOPES JÚNIOR; ARAÚJO, 2018). Com relação à população adstrita de algumas 
Unidades do Distrito Sanitário Sul, por se configurar “demanda aberta”, chama atenção 
que não apenas a população que compõe o território era atendida, como era o caso da 
UBS de Jiqui, no bairro Neópolis, que atendia usuários(as) dos mais diversos bairros do 
município, mas também alguns até mesmo de Parnamirim – cidade da região 
metropolitana de Natal. É observado que a falta de atendimento em Unidades de Saúde 
gera o deslocamento dos usuários para outros locais, aumentando a demanda para uma 
dada Unidade e consequentemente para sua equipe, além de contrariar o 
direcionamento da AB que prevê o estabelecimento de vínculos entre profissionais e 
usuários – a Unidade de Saúde atrai usuários que necessitam de atendimento médico, 
mas estes, provavelmente, não serão contemplados pela longitudinalidade do cuidado. 
A PNAB preconiza que a AB deve ser “a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e 
ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede” (BRASIL, 2017). Exatamente 
por ser, teoricamente, de fácil acesso aos usuários, por estar mais próxima de seu local 
de moradia e pela possibilidade da realização do cuidado longitudinal dos usuários que 
buscam os serviços básicos. O trabalho realizado junto às comunidades e domicílios, 
através de intervenções em prevenção, promoção e atenção à saúde, orientação e 
acompanhamento das famílias e dos indivíduos deverá considerar o contexto social e 
cultural na qual estão inseridas as populações que apresentem vulnerabilidades sociais 
específicas e, por consequência, necessidades de saúde específicas (BRASIL, 2017). 
Conforme orientação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as equipes devem 
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atender aos princípios e diretrizes em conformidade com a proposta da AB. Dessa 
forma, a gestão municipal poderá compor equipes de Atenção Básica (eAB). Os 
equipamentos de saúde que contam com ESF, devem ter suas equipes compostas por 
médico, enfermeiro, cirurgião dentista sendo eles preferivelmente com especialidade de 
Família e Comunidade; auxiliar ou técnico de enfermagem; técnico ou auxiliar em saúde 
bucal; além disso, pode ser acrescentado a equipe um profissional Agente Comunitário 
de Saúde (ACS) e um Agente de Combate às Endemias (ACE). Ademais, podem existir 
variações de formato das equipes, podendo conter outras categorias – não 
necessariamente atuando na composição da equipe de ESF ou NASF-AB, mas 
realizando atendimento à população. No município de Natal, precisamente no Distrito 
Sanitário Sul, tais categorias surgem na composição de grande parte das equipes de 
Atenção Básica atuantes tanto nas UBS/UMS quanto nas USF. No entanto, como foi 
discutido anteriormente, o número insuficiente de profissionais ainda é um grande 
desafio para a ampliação da oferta e eficiência das ações de atenção básica. Segundo 
os gestores, categorias profissionais como os médicos, poderiam ser estatuários, 
cooperados, provenientes do Mais Médicos (encerrou em 2019) e PROVAB, (suspenso 
em 2017) e/ou oriundo de Processo Seletivo/Contrato Temporário. Atualmente, uma boa 
parcela de trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é advinda do último 
Processo Seletivo realizado em 2018. Até dezembro, a Prefeitura de Natal convocou 
647 (seiscentos e quarenta e sete) aprovados no concurso público da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), previa a convocação de mais 1000 (mil) pessoas até o final 
de 2019. Todas as Unidades de Saúde, sejam Básicas ou de Saúde da Família, realizam 
consultas de rotina, em geral com o médico (clínico geral), algumas possuem também 
ginecologista e pediatra. De acordo com as entrevistas, há Unidades de Saúde com 
atendimento odontológico, consulta de Pré-Natal, Preventivo, Imunização, exames 
diversos, CD, grupos (idosos, gestantes, saúde mental, tabagismo, entre outros), 
Programas de apoio a pessoas obesas e sobrepeso, além de ações em saúde 
(“Hiperdia”; “Saúde na Feira” – USF Planalto; “Saúde na Praia” – USF Ponta Negra, 
“Dançoterapia” – UBS Jiqui) e distribuição de medicamentos. Apesar destas práticas, 
notoriamente positivas e pautadas na prevenção e promoção, ainda se observa uma 
grande dificuldade na superação da fragmentação e no aspecto curativo dos serviços 
de saúde. As principais ações ainda são centradas na atuação do profissional médico, 
contrariando a própria intenção preventiva da Atenção Básica. Aliado a isso, existem 
lacunas assistenciais, financiamento público insuficiente, distribuição inadequada dos 
serviços, com importante grau de trabalho precário e carência de profissionais para 
concretizar as propostas da eSF (GIOVANELLA, 2008; MENDES, 2011). Em algumas 
entrevistas, ficou evidenciado que oferta dos serviços não corresponde as reais 
necessidades dos usuários, pois há serviços básicos em falta, inexistência de outros 
profissionais essenciais – como assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo 
– contrastando com a concepção ampliada de saúde. A Atenção Básica tem poder de 
resolução de aproximadamente 80% das necessidades de saúde da população 
(STARFIELD, 2002). Tem como uma de suas diretrizes de funcionamento a oferta de 
serviços mais próximos de seus usuários para estabelecimento de vínculos e a 
continuidade do cuidado. No entanto, a realidade é que a busca desse “contato 
preferencial” ainda se dá de forma focalizada e, por vezes, excludente. Quando 
discutimos sobre acesso aos serviços de saúde, geralmente, a ideia que se tem de 
acesso é “dar entrada em determinado local” e/ou como o usuário se desloca até o 
serviço. Contudo, é importante especificar que acesso é diferente de acessibilidade. De 
acordo com Starfield (2012), a acessibilidade está ligada a possibilidade das pessoas 
chegarem até os serviços, já o acesso seria o uso oportuno dos serviços de forma a 
atender as necessidades do usuário. Acesso, portanto, corresponde a resolutividade 
das ações/intervenções da unidade e das equipes de AB numa dada população. Tem-
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se o reconhecimento de que a Atenção Primária a Saúde (APS) apresenta 
resolutividade nos indicadores de saúde. No entanto, os serviços de APS no Brasil tem 
padecido com a lógica neoliberal que, desde 1990, tem diminuído os repasses de 
recursos financeiros, o que ocasiona um efeito cascata: sucateia os serviços, diminui a 
oferta, desvaloriza os profissionais, flexibiliza as relações de trabalho, entre outros. 
Dessa forma, é possível destacar que são muitas as dificuldades enfrentadas 
cotidianamente pelos diretores do distrito e das unidades, seja pela necessidade de 
Educação Permanente, pela carga horária de trabalho que sobrepõe as 40 horas 
semanais, número reduzido de profissionais, demanda intensa e diversificada, taxa 
elevada de população descoberta, além de problemas estruturais como falta de insumos 
e equipamentos. Além disso, a rotatividade decorrente dos diversos tipos de 
contratações dos profissionais das equipes, prejudicando a criação de vínculos entre 
usuários e equipes. É consenso na literatura em saúde que é necessário rever 
processos de trabalho que centralizem no trabalho médico, devendo privilegiar o 
trabalho interdisciplinar absorvendo outras categorias profissionais partícipes do 
trabalho coletivo em saúde. No Brasil, mudanças tais como a criação do Sistema Único 
de Saúde e da Saúde da Família como estratégia de reorganização da assistência 
revela a intenção em construir novas formas de produzir saúde. No entanto, apesar da 
incorporação do trabalho interdisciplinar, as práticas fragmentadas ainda prevalecem 
em muitos serviços, quando cada profissional se responsabiliza em suas atividades de 
“núcleo”, não se abrindo para atividades de “campo”¹. ¹ Os conceitos de Campo (saberes 
comuns a diversas profissões) e Núcleo (saberes de responsabilidade específica de 
cada profissão), sugeridos por Campos. 
 

Conclusão 

 
De maneira geral, a presente pesquisa tem contribuído significativamente na formação 
acadêmica dos discentes de graduação, dos profissionais assistentes sociais e 
profissionais da área da saúde, dos mestrandos e residentes multiprofissionais que ao 
longo desses anos vem passando por essa pesquisa, seja como ator, integrante ou 
pesquisador. A autora se inseriu na pesquisa como bolsista voluntária em 2017 sendo 
este o último relatório como integrante deste projeto. É importante frisar a importância 
que esta pesquisa teve para sua formação, para ampliação de seu conhecimento sobre 
esse campo de atuação através dos encontros semanais, dos relatórios realizados, dos 
estudos coletivos e individuais sobre a atenção primária e o direito a saúde integral e 
lhe proporcionou, sobretudo, uma maturidade como pesquisadora, com um olhar mais 
apurado para as dificuldades enfrentadas nos espaços sócio-ocupacionais. Tem-se o 
reconhecimento de que a Atenção Primária a Saúde (APS) apresenta resolutividade nos 
indicadores de saúde. No entanto, os serviços de APS no Brasil tem padecido com a 
lógica neoliberal que, desde 1990, tem diminuído os repasses de recursos financeiros, 
o que ocasiona um efeito cascata: sucateia os serviços, diminui a oferta, desvaloriza os 
profissionais e flexibiliza as relações de trabalho. O modelo médico-curativo já “falido”, 
em termos resolutivos em saúde, ainda gera lucro quando falamos da cobertura privada 
e/ou do uso da alta tecnologia e mais diversidades de especialidades médicas. Dessa 
forma, é possível destacar que são muitas as dificuldades enfrentadas cotidianamente 
pelos diretores do distrito e das unidades, seja pela necessidade de Educação 
Permanente, pela carga horária de trabalho que sobrepõe as 40 horas semanais, 
número reduzido de profissionais, demanda intensa e diversificada, taxa elevada de 
população descoberta, além de problemas estruturais como falta de insumos e 
equipamentos. Além disso, a rotatividade decorrente dos diversos tipos de contratações 
dos profissionais das equipes prejudica a criação de vínculos entre usuários e equipes. 
E essas dificuldades atingem a própria população que têm dificuldades em acessar 
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especialidades básicas (pediatra/ginecologista/psiquiatra), que necessita madrugar na 
porta na Unidade para conseguir a marcação de uma consulta e que sofre com a demora 
na marcação e realização de exames. Por conseguinte, o fluxo e regulação ineficiente 
faz com que muitos usuários não optem pela Unidade de Saúde enquanto contato 
preferencial. Apesar de todos os entraves cotidianos, os(as) gestores quando indagados 
acerca de como avaliariam as equipes de saúde, responderam de forma positiva, 
demonstrando que os profissionais apesar de trabalharem em situações adversas, 
ainda sim, conseguem exercer um trabalho satisfatório junto à população. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE REDES SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO 

SOCIAL: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E SEUS PESQUISADORES 

Resumo 

 

Esse trabalho estuda a análise de Redes Sociais na Administração Pública e Gestão 
Social: A produção científica e seus pesquisadores.O estudo se caracteriza-se como 
sendo exploratório-descritivo, com sua abordagem quantitativa, por usar da técnica 
bibliométrica, para sua construção houve oficinas de trabalho, discussões teóricas sobre 
os conceitos e metodologia, para posteriormente mapear as produções científicas em 
análise de redes sociais no campo da administração pública e gestão social. Os dados 
estudados foram extraídos do portal da CAPES, e estão em fase de análise, para 
formação de rede. 

 
 
Palavras-chave: Administração Pública; Produção Científica; Análise de Redes Sociais; 

TITLE: ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND 

SOCIAL MANAGEMENT: SCIENTIFIC PRODUCTION AND ITS RESEARCHERS 

Abstract 

This work is to study the analysis of Social Networks in Public Administration and Social 
Management: The scientific production and its researchers. The study is characterized 
as being exploratory-descriptive, with its quantitative approach, by using the bibliometric 
technique. For its construction there were workshops of work, theoretical discussions 
about the concepts and methodology, to later map the scientific productions in social 
network analysis in the field of public administration and social management. The data 
studied were extracted from the CAPES portal and are analyzed for network formation. 
 

Keywords: Public administration; Scientific production; Social Network Analysis 

Introdução 

Esse trabalho tem por objetivo mapear e avaliar a rede de cooperação existente entre 
os pesquisadores para a produção científica em Análise de Redes Sociais na 
Administração Pública e Gestão Social, para assim desenvolver articulações de 
atividades de pesquisa, em que os resultados irão servir como instrumento de 
desenvolvimento, assim como, diagnóstico para a investigação do fortalecimento de 
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programas de pós-graduação. Além de contribuir para o avanço da discussão sobre a 
teoria de redes e de análise de redes sociais no segmento da administração pública. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho teve como metodologia a pesquisa exploratório-descritiva, com a 
finalidade de conhecer o campo de estudo, assim como, relacionar as variáveis 
levantadas, adotando abordagem quantitativa pelo uso da técnica bibliométrica. Para 
auxiliar no desenvolvimento das atividades houve oficinas de trabalho, discussões 
teóricas sobre os conceitos e metodologia, para posteriormente mapear as produções 
científicas em análise de redes sociais no campo da administração pública e gestão 
social. 

A pesquisa foi realizada em âmbito nacional, através do levantamento de dados no 
portal da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
mapeando as dissertações e teses dos últimos 10 anos – em Programas de Pós-
Graduação em Administração para posteriormente analisá-las e assim desenvolver as 
redes de cooperação, com suporte de softwares de ARS. 

 
Resultados e Discussões 

 

A administração pública vem se expandindo nos últimos anos e, com isso, os estudos 
acerca da temática também, especialmente no que tange a pós-graduação. No entanto, 
ainda necessita de maior atenção e compreensão sobre a produção científica e as redes 
de cooperação que há entre os especialistas dessa área. Estudos sobre a temática 
evidencia a Análise de Redes Sociais como um método diferente e inovador, e tem 
relevância de se analisar a rede de cooperação entre pesquisadores para a produção 
científica em Análise de Redes Sociais na Administração Pública e Gestão Social. 

Diante desse cenário, a pesquisa foi realizada, objetivando analisar a rede de 
cooperação existente entre os pesquisadores para a produção científica em Análise de 
redes socais na Administração Pública e Gestão Social. Para tanto, teve como objetivos: 
a) mapear a produção científica brasileira em análise de rede social e seus 
pesquisadores no campo da administração pública e gestão social; b) criar redes de 
cooperação entre pesquisadores para a produção científica em Análise de Redes 
Sociais na Administração Pública e Gestão Social, com suporte de softwares de ARS; 
c) calcular os índices da teoria de redes complexas e sociais, com suporte de softwares 
de ARS; d) caracterizar topologicamente das Redes segundo os principais modelos 
topológicos de redes complexas: Redes Aleatórias (Modelo Random), Redes Pequeno 
Mundo (Modelo Small World) e/ou Redes Livres de Escala (Modelo Scale Free); e) 
Participar dos encontros/oficinas de discussão teórico-metodológicas; e f) elaborar texto 

analítico das informações geradas. 

A pesquisa foi fundamentada na Teoria dos Grafos – estudando as relações entre os 
objetivos que fazem parte de um determinado conjunto, e pela teoria de Redes – através 
de “uma análise complexa das interações entre os atores envolvidos, atores esses que 
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podem ser pessoas, organizações, meio ambiente, a partir do instante em que haja 
algum tipo de troca entre eles, sendo tangíveis (bens, materiais) ou intangíveis (ideias, 
valores)”(FERREIRA; VITORINO FILHO, 2010). 

A partir dos dados gerados pelas planilhas, será gerado um quadro com as metas-
matrizes, contendo as relações entre os atores investigados, visando explicitar/explicar 
a estrutura da rede, permitindo assim, entender as consequências dos padrões de 
relacionamento da rede e como seria o seu desenvolvimento e desempenho. 

 

Conclusão 

 

O universo de pesquisa foi composto por 1021 dissertações e teses que constavam no 
repositório on-line da CAPES, sendo elas de todo território nacional, no período de 2014 
a 2018, divididos em: 50 trabalhos com filtro de "Análise de rede social" + "análise de 
redes sociais", 51 trabalhos de "Gestão Social" e 920 trabalhos de "Administração 
Pública". 

Os dados coletados foram tabulados e estão sendo tratados por meio de estatística 
descritiva inicialmente através do Excel. Para futuramente serem transformados em 

tabelas que contenham a análise e interpretação dos resultados. 

Na pesquisa principal de “administração pública”, tivemos como resultado dos 920 
trabalhos, de acordo com os filtros: a) grau acadêmico: mestrado profissional (32%), 
mestrado (43%) e doutorado (25%); b) distribuição dos trabalhos por ano: 2014 (15%), 
2015 (16%), 2016 (20%), 2017 (23%) e 2018 (26%); c) grande área de conhecimento: 
administração (64%); d) área de concentração: administração (56%), administração 
pública (32%) e administração (12%); e d) instituições - que foram distribuídos em 10 
instituições diferentes. 

Enquanto na pesquisa de “gestão social”, tivemos como resultado dos 51 trabalhos, de 
acordo com os filtros: a) grau acadêmico: mestrado profissional (68,6%) e mestrado 
(31,4%) ; b) distribuição dos trabalhos por ano: 2014 (15,7%), 2015 (19,6%), 2016 
(13,7%), 2017 (29,4%) e 2018 (21,6%); c) área de conhecimento: administração (100%); 
d) área de avaliação: administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo 
(100%); e) principais áreas de concentração: gestão estratégica para sustentabilidade 
(17,65%), políticas e gestão públicas (17,65%), organizações, sociedade e 
desenvolvimento (15,69%) e organizações, gestão e sociedade (11,76%); e f) 
instituições - que foram distribuídos em 13 instituições diferentes. 

Já na pesquisa de "Análise de rede social" + "análise de redes sociais", houve como 
resultado dos 50 trabalhos, de acordo com os filtros: a) grau acadêmico: mestrado 
profissional (50%), mestrado (26%) e doutorado (24%); b) distribuição dos trabalhos por 
ano: 2014 (22%), 2015 (13%), 2016 (16%), 2017 (22%) e 2018 (14%); c) grande área 
de conhecimento: ciências sociais aplicadas; d) área de conhecimento: administração 
(82%) e administração pública (18%); e) área de avaliação: administração pública e de 
empresas, ciências contábeis e turismo (100%); f) principais áreas de concentração: 
administração (10%), gestão e sustentabilidade (10%) e organizações e competitividade 

(8%) ; e g) instituições - que foram distribuídos em 30 instituições diferentes. 
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Ainda não foi possível ter conclusões específicas, pois o trabalho ainda está em fase de 
análise dos dados que foram mapeados, para posteriormente ser sintetizados e 
distribuído nas categorias e formar as redes. 
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TÍTULO: NÍVEL DE DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS CLUBES DE FUTEBOL 

BRASILEIROS 

Resumo 

Este trabalho buscou identificar quais dessas informações, obrigatórias e não 
obrigatórias, são divulgadas pelas agremiações, gerando um índice que determina o 
quanto cada time dissemina. Para realizar essa pesquisa, examinou-se os sites oficiais 
das agremiações que fazem parte do ranking nacional dos clubes 2018 da CBF, um 
checklist foi elaborado e dados foram colhidos afim de realizar uma análise e elaborar 
um índice que demonstrasse quantas dessas informações estes times estão publicando. 
Como resultado foi possível perceber que muitos clubes ainda não possuem uma 
preocupação com relação à reponsabilidade social, governança e seus recursos 
humanos. Em contrapartida, com relação às ferramentas para o usuário, as 
agremiações possuem muito mais destas em seus websites. Quanto à divulgação de 
informações contábeis e financeiras, muitos clubes ainda devem realizar tais 
publicações, visto que não chega a 35% o percentual de times que divulgam, por 
exemplo, seu estatuto social. Através de análise do índice elaborado, foi possível 
visualizar que muitas agremiações divulgam poucos dos itens pesquisados, ou não 
possuem website oficial e isto demonstra pouca cautela por parte da governança 
corporativa com relação ao marketing de seus clubes.  Sugere-se novas pesquisas no 
intuito de elucidar os determinantes da divulgação voluntária, principalmente no que 
tange aos aspectos contábeis. Outras questões que podem ser abordadas é o custo-
benefício da divulgação, o que poderia atrair inves 
 
Palavras-chave: disclosure, CBF, PROFUT 

TITLE: VOLUNTARY DISCLOSURE LEVEL OF BRAZILIAN SOCCER CLUBS 

Abstract 

This paper sought to identify which of these mandatory and non-mandatory information 
is disclosed by the associations, generating an index that determines how much each 
team disseminates. To conduct this research, we examined the official sites of the 
associations that are part of the national ranking of the 2018 CBF clubs, a checklist was 
prepared and data were collected in order to perform an analysis and elaborate an index 
that showed how much of this information these teams are. publishing. As a result it was 
possible to realize that many clubs still do not have a concern about social responsibility, 
governance and their human resources. On the other hand, regarding user tools, 
associations have much more of these on their websites. Regarding the disclosure of 
accounting and financial information, many clubs must still carry out such publications, 
as the percentage of teams that disclose, for example, their bylaws does not reach 35%. 
Through the analysis of the elaborated index, it was possible to see that many 
associations disclose few of the researched items, or do not have official website and 
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this shows little caution on the part of corporate governance regarding the marketing of 
their clubs. Further research is suggested in order to elucidate the determinants of 
voluntary disclosure, especially regarding accounting aspects. Other issues that can be 
addressed are the cost-effectiveness of disclosure, which could attract investors 
 
Keywords: disclosure, CBF, PROFUT 

Introdução 

O futebol passou a ser uma área importante para os estudiosos de sua Governança 
Corporativa, devido as diversas mudanças nas legislações brasileiras que obrigam os 
clubes a serem transparentes com sua administração. Além de ser um desejo de quem 
trabalha diretamente na tomada de decisões, esse também é um desejo de muito fãs 
do esporte. E, por este ser um campo de muito interesse, torna-se um caso interessante 
para entender o que contabilidade significa e como ela é aplicada na prática dos times 
de futebol. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, define governança corporativa 
como “sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas 
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 
administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 
interessadas.” Dessa forma, é importante, tanto para os investidores, quanto para seus 
clientes e fornecedores que a entidade seja transparente e que suas informações sejam 
divulgadas. Tal divulgação pode ser chamada de disclosure. 

De acordo com Schwarz, Barbosa e Freitas Neto (2019), ela “pode ser de natureza 
obrigatória (cujas informações são divulgadas a fim de atender exigências legais) ou de 
natureza voluntária (onde cabe ao ente que reporta divulgar ou não a informação). 
[MGD1] ” A divulgação dessas informações é muito relevante no processo de tomada 
de decisão para as entidades, visto que elas podem reduzir assimetrias informacionais 
entre os investidores e que ajudam a reduzir custos de equidade. O mesmo ocorre com 

as agremiações esportivas de futebol profissional brasileiro. 

A lei nº 10.672/03, em seu artigo 49 obrigava os clubes a publicar suas demonstrações 
financeiras auditadas por auditores independentes em jornais de grande circulação. Já 
a lei nº 13.155/15, além de corroborar a legislação citada anteriormente, ainda visa 
manter um maior controle sobre os clubes no que tange as suas práticas administrativas. 
Dentre elas, parcelamento de dívidas, a busca de uma maior lucratividade, dentre outros 
aspectos. Com a entrada da Lei nº 13.155/15 em vigor, a lei nº 9.615/98 deixou de 
vigorar e as agremiações que escolheram fazer parte do PROFUT, programa em que 
clubes receberam o perdão de suas dívidas, passaram a ser obrigados a fazer tal 
divulgação. 

Alguns estudos analisam o disclosure dos clubes de futebol brasileiro (LEITE; 
PINHEIRO, 2014; REZENDE; DALMÁCIO; SALGADO, 2010), enquanto existe também 
a discussão sobre a divulgação voluntária dos clubes (BENIN; DIEHL; MARQUEZAN, 
2019), a partir das novas legislações vigentes. Por isso, é importante analisar a evolução 
do disclosure e da divulgação voluntária dos clubes, a partir das legislações vigentes, 
como também dos novos paradigmas estabelecidos no futebol brasileiro a partir da 
Copa do Mundo de 2014. 
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Este artigo tem como objetivo analisar o nível de divulgação voluntária dos clubes de 
futebol brasileiros. 

 
Metodologia 

 

O universo desta pesquisa é composto por 220 equipes do ranking nacional de clubes 
2018 da CBF. O ranking é um sistema de classificação das agremiações brasileiras de 
futebol em relação ao seu desempenho esportivo nos campeonatos nacionais. Ele é 
instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é atualizado anualmente por 

ela. 

A amostra inclui todos os clubes do ranking, tendo eles websites ativos ou não, por 
quaisquer motivos que sejam. Desta forma, considerou-se a amostra com a mesma 
quantidade de observações no universo, no total de 220 agremiações. 

Com o intuito de criar um índice que tivesse a capacidade de abranger os múltiplos 
aspectos da divulgação voluntária, foi elaborado um checklist para mensurar a extensão 
das práticas de divulgação voluntária web-based. Este possui 40 itens a serem 
analisados nos sites dos referidos clubes. O checklist foi dividido em três categorias, 
sendo elas “governança corporativa, responsabilidade social e recursos humanos” e 
‘ferramentas para os usuários” e “informações contábeis e financeiras”. 

A área de governança corporativa, responsabilidade social e recursos humanos possui 
15 itens, a de ferramentas para os usuários também é composta, também, por 15 itens 
e, por fim, a de informações contábeis e financeiras possui 10 itens. A divisão em três 
categorias teve como base os checklists utilizados por Fuertes-Callén, Cuellar-
Fernández e Pelayo-Velázquez (2014). A categoria “governança corporativa, 
responsabilidade social e recursos humanos” trata aspectos como governança (como a 
composição do conselho), sustentabilidade (como a existência de uma seção sobre 
responsabilidade social) e transparência com relação aos funcionários e a remuneração 
dos membros do conselho administrativo. 

A categoria “informações contábeis e financeiras” possui informações a respeito da 
auditoria realizada por cada time, se há em seu site dados sobre indicadores financeiros 
e estatuto social, bem como das demonstrações contábeis requisitadas na lei 9.615/98, 
a lei Pelé, e na lei 13.155/15, a lei que instituiu o PROFUT. 

Por fim, a área de “ferramentas para os usuários” diz respeito a facilidade de localizar 
determinadas informações nos websites das agremiações, através de ferramentas 
utilizadas pelo usuário, bem como a estrutura em si dele. O quadro 1 apresenta os itens 
do checklist de acordo com essas determinações. 

Por meio de uma análise realizada no website de cada agremiação da amostra, entre o 
período de 11 de janeiro à 15 de março de 2019, foi verificada a divulgação de cada 
item do checklist, com base em uma escala binária no qual 0 equivale a não observância 
e 1 equivale a observância da divulgação do item. Após a verificação, os dados 
observados foram coletados e trabalhados na planilha Microsoft Excel ®. 
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Esta checklist foi utilizada, essencialmente, para a elaboração do índice que mensura o 
alcance da divulgação voluntária web-based. Este índice será intitulado “Índice de 
Divulgação Voluntária” (IDV), onde o IDV possui uma nota mínima de 0 (não divulga 
nenhum dos itens do checklist) e a nota máxima de 1 (divulga todos os itens do 
checklist). Para o cálculo do IDV, foi calculada a média entre soma das notas obtidas 
em cada item de cada clube. 

IDV = soma a / n 

Onde: 

a = Item evidenciado 

n = Total de itens 

Apesar de ser determinado pelo art. 4º, VI da Lei que instituiu o PROFUT, alguns clubes, 
mesmo que possuam uma seção específica sobre transparência, não a atualizam ou 
não trazem informação alguma nela. Há, ainda, agremiações que sequer destacam as 
informações a respeito da reponsabilidade fiscal, fazendo a publicação das 
demonstrações e pareceres, quando publicados, na seção de notícias. Estas situações 
podem ter afetado a coleta de dados de forma individual à cada time. 

Além disso, outra limitação presente neste estudo, é o fato de alguns clubes não 
possuírem site oficiais, sendo a maioria deles agremiações de séries C e D. Por isso, 
estes não puderam ser avaliados de forma individualizada de acordo com o índice 
estabelecido acima. 

 
Resultados e Discussões 

 
Como explanado anteriormente, o checklist foi dividido em três partes, sendo elas 
“governança corporativa, responsabilidade social e recursos humanos” e “ferramentas 
para os usuários” e “informações contábeis e financeiras”. A partir das tabelas a seguir 
é possível entender como os clubes fazem esse trabalho de divulgação em seus 
websites oficiais. A tabela 1 analisa a governança corporativa, responsabilidade social 
e recursos humanos. 
A partir das informações dispostas nos itens desta categoria, é possível entender a 
preocupação que a agremiação possui com a responsabilidade social, a governança 
corporativa e seus recursos humanos. Visto que estes são fatores muito importantes 
para os clubes no quesito gerencial. As agremiações precisam se preocupar com as 
informações gerenciais, pois uma população atendida por elas, por exemplo, pode gerar 
um marketing positivo para elas. 

Através dos dados obtidos, percebe-se que 86,52% dos times trazem informações a 
respeito da história e apenas 4,26% possuem em seu website a visão do clube. Já com 
relação ao código de ética, apenas 3,55% dos clubes demonstram tais informações em 
seu site oficial. Além disso, mais da metade das agremiações ofertam seus produtos e 
divulgam os patrocinadores que possuem. Em contrapartida, menos da metade divulga 
a composição do seu conselho deliberativo e fiscal. Por fim, ainda com relação a esta 
categoria, a divulgação da diretoria é feita por 57,45% das agremiações. 
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Não há informação em nenhuma agremiação a respeito da remuneração dos membros 
do conselho administrativo, sobre o comitê de auditoria, se existem programas que 
capacitem seus funcionários, ou ainda, quantos são eles. Dessa forma, fica o 
questionamento, se as agremiações não preparam seus recursos humanos, além dos 

jogadores, ou se apenas não divulgam esses tipos de informações para seus usuários. 

A categoria referente a “divulgação de informações de ferramentas para usuários”, 
possui dados que auxiliam os sócios e torcedores a obterem informações de um modo 
geral a respeito do time. Nesta seção estão contidas informações como calendário de 
jogos, telefone e e-mail para contato. Há também um item que determina se o website 
é acessível para pessoas que não possuem a língua portuguesa fluente. 

Quase todas as agremiações utilizam mídias, representando 99,29%. Além disso, 
96,45% dos clubes possuem uma seção para comunicados à imprensa, notícias, onde 
divulgam contratações e curiosidades em geral. Poucos times, 2,84%, possuem em seu 
website uma aba com as perguntas mais frequentes (FAQ) e divulgam separadamente 
os fatos relevantes referentes ao ano corrente. Tais fatos são apresentados no item de 
comunicados à imprensa. 

O calendário de jogos é apresentado em 66,67% e a tabela do campeonato, 
independente de qual campeonato seja ou em qual série o clube esteja, está em apenas 
34,75% dos websites dos times. Quase 50% dos times possui a aba ‘Portal do sócio’. O 
torcedor pode encontrar dificuldade para entrar em contato com algumas das 
agremiações, visto que apenas 37,59% delas possui o e-mail para contato e 58,16% 
possui o telefone para contato. 

Apenas 34,75% dos clubes possuem uma aba separada para dados contábeis e 
financeiros em PDF. Isso acontece, pois, os clubes que divulgam tais informações, em 
sua maioria trazem em uma aba denominada “transparência”. Há, também, um dado 
que não é informado por todas as agremiações, mas 68,79% divulgam, as informações 
do webmaster. O webmaster é o profissional que cria e gerencia o website, podendo ser 
um só ou uma empresa que realiza esse trabalho. 

A partir dos dados obtidos na tabela 3, é possível compreender se os gestores dos times 
estão preocupados em divulgar as informações financeiras e contábeis das 
agremiações. Além disso, é possível constatar quais delas que pertencem ao programa 
do PROFUT fazem, de fato, tal divulgação, visto que ela é obrigatória para que essas 
agremiações se mantenham no programa. Há informações com relação à auditoria, se 
esta foi realizada e se no relatório emitido, o Relatório de Auditores Independentes, 
consta assinatura dos auditores e da empresa que realizou tal auditoria. Resultados 
estes disponibilizados na tabela 3. 

Durante a análise dos itens referentes às informações contábeis e financeiras, 
percebeu-se que não passa de 35% a quantidade de agremiações que divulgam esse 
tipo de informação. Os clubes de série A são os que mais mantem seus sócios, 
investidores e torcedores informados. Até porque, boa parte deles fazem parte do 
programa PROFUT e possuem tal obrigação. Dessa forma, os times realizam um 
relatório com as demonstrações contábeis, sendo elas o Balanço patrimonial, a DRE, a 
DFC, a DMPL, as notes explicativas e o relatório do auditor independente. Por fim, 
apenas 34,75% delas divulga seu estatuto social, outro documento necessário para se 
manter no programa. 
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Apenas 32,62% das agremiações divulgam o Balanço Patrimonial do ano corrente. Com 
relação à DRE do ano corrente, 30,50% dos clubes fazem a divulgação de tal 
informação em seus relatórios ou no próprio website. A DFC é menos divulgada ainda, 
representando 23,40% e a DMPL aparece em 22,70% dos times. Outra demonstração 
importante são as Notas explicativas, que são divulgadas em 24,11% dos clubes. A 
partir desta análise, é possível perceber um declínio da divulgação dessas 
demonstrações de acordo com o nível de importância que é dado pela agremiação. 

Em tais relatórios elaborados pelas agremiações, apenas 24,11% dos clubes divulgam 
o relatório de auditoria independente (RAI), e em sua maioria, sem assinatura dos 
auditores responsáveis por tal papel de trabalho. Cerca de 21,99% dos relatórios 
possuem o nome da empresa responsável por tal trabalho de auditoria nas agremiações 
em questão. 

A tabela 4 determina o índice de divulgação voluntária (IDV) de todos os times 
analisados neste trabalho. Tal índice vai de 0 a 1, sendo 0 clubes que não divulgam 
nenhum dos itens analisados e 1 clubes que atenderam a todos os itens. A tabela 4 só 
apresenta clubes que obtiveram alguma pontuação. 

Através de análise do índice, é possível visualizar que setenta e nove clubes não 
obtiveram pontuação, visto que não divulgam nenhum dos itens, ou não possuem 
website oficial e, por este motivo, obtiveram índice 0. Dentre os times que não obtiveram 
pontuação estão o Joinville, o Bragantino, o Tupi e o Macaé. 

Em contrapartida, muitas agremiações fazem a divulgação voluntária, sendo o Bahia a 
agremiação que mais divulga os itens das três categorias mencionadas anteriormente, 
com IDV de 0,750, o que representa trinta itens dos quarenta analisados. Em seguida, 
o São Paulo e o Botafogo possuem IDV de 0,700, com vinte e oito itens divulgados. 
Observa-se, também, que os 29 primeiros clubes do quadro acima são os que mais 
divulgam os itens analisados. 

Além disso, 111 times possuem pontuação abaixo de 0,500. Isto evidencia a ausência 
de relevância dada por muitos destes clubes em realizar as divulgações que foram 
estudadas neste artigo. O América pernambucano e o Foz obtiveram pontuação 0,050 
de modo que apenas dois itens de quarenta foram evidenciados em seus websites 
oficiais. 

 

Conclusão 

 
Partindo dos resultados da análise dos dados, é possível estabelecer um panorama da 
divulgação voluntária dos clubes de futebol do Brasil, considerando as metodologias 
utilizadas. De uma maneira geral, ainda existe um nível baixo de divulgação, o que já 
deveria ocorrer com um maior grau, devido as legislações vigentes no país a alguns 
anos. 

Apesar de não ser o objetivo deste trabalho, nota-se que os clubes com maiores índices 
são aqueles que geralmente disputam a série A do campeonato brasileiro. É necessária 
uma maior investigação sobre os determinantes da divulgação voluntária, como 

realizado por Benin, Diehl e Marquezan (2019). 
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Um outro fator preocupante é o não atendimento das leis nº 10.672/03 e 13.133/15, 
principalmente em relação às demonstrações contábeis. Os resultados apontados 
mostram que apenas 32,62% das agremiações divulgam o Balanço Patrimonial e 
30,50% da Demonstração de Resultado do Exercício em seus relatórios ou no próprio 
website. Um número pequeno para a importância do setor e da obrigatoriedade de 
divulgação. Considerando o tempo que as legislações vigoram, estes números reforçam 
o amadorismo (ou a corrupção, em alguns casos) do futebol brasileiro, tanto das 
equipes, quanto das federações que deviam fiscalizar as administrações destas 

entidades. 

Sugere-se novas pesquisas no intuito de elucidar os determinantes da divulgação 
voluntária, principalmente no que tange aos aspectos contábeis. Outras questões que 
podem ser abordadas é o custo-benefício da divulgação, o que poderia atrair 
investidores para os clubes brasileiros, como também o atendimento da lei nº 13.133/15, 
averiguando se os clubes devem ser penalizados por alguma dificuldade no disclosure. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Percentual de divulgação das informações de governança corporativa, 
responsabilidade social e recursos humanos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 601 

 

 

Tabela 2 - Percentual de divulgação de informações de ferramentas para usuários 

 
 

Tabela 3 - Percentual de divulgação das informações contábeis e financeiras 

 
 

Tabela 4 - Índice de divulgação voluntária dos clubes brasileiros 

 
 

Quadro 1 - Checklist utilizado na obtenção de informações dos websites dos clubes 
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Palavras-chave: Ciências Sociais e Humanas, Biblioteconomia, Ciência da Informação 

TITLE: THE PRESENCE OF THE AUTHORS OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES IN 

THE FIELD OF BIBLIOTECONOMY AND INFORMATION SCIENCE 

Abstract 

It presents a preliminary analysis of the manifestations of the authors of Social and 
Human Sciences within the field of Librarianship and Information Science (B & CI), 
through the bibliometric method and domain analysis in the Information Science 
Database ( BRAPCI). In order to unveil which theorists are summoned for the 
construction of knowledge in the scientific production of the aforementioned fields, a 
quantitative research, survey of the authors and verification of their occurrence in the 
production indexed by the Database was carried out. The search for the names of the 
authors of the Social Sciences occurred through the collection in books of the Central 
Library Zila Mamede (BCZM) in the sections of Sociology and Philosophy, as well as in 
websites that pointed to other authors. A total of 195 authors were identified, of whom 
137 appeared at least once in searches undertaken by the names and surnames of the 
authors of the Social and Human Sciences, which reinforces the link and proximity 
between the areas. 
 
Keywords: Social and Humanities Sciences, Library Science, Information Science 

Introdução 

Influenciado pela lógica das ciências naturais e biológicas, Augusto Comte fundador do 
Positivismo cunhou o termo Sociologia, a qual tinha como objetivo olhar para sociedade 
e seus desdobramentos a partir de um método racional e científico. A busca pela 
compressão da sociedade foi também objeto de Émile Durkheim, que estabeleceu o 
“fato social” como objeto de estudo. Ademais, diversos outros pensadores participaram 
da construção das Ciências Sociais, entre eles estão os precursores Karl Marx e Max 
Weber, tendo cada um deles uma maneira específica de olhar para a realidade e as 
relações sociais. A complexidade de olhar para o indivíduo e para a sociedade 
possibilitou a construção de diversas escolas de pensamentos e agrupamentos das 
teorias nas correntes teóricas das Ciências Sociais e Humanas, como estabeleceu 
Lallement (2008): ordenamento do social; contradição do social e construção do social, 
tendo cada uma dessas escolas características que se sobressaem e de diferenciam 
uma das outras. O ordenamento do social é marcado pela centralidade na ordem, no 
progresso social, na realidade externa e acabada, e não adentra nos conflitos, nas 
ideologias, nas luta de classes, que é a tônica da contradição do social, marcada 
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também pela consciência histórica dos saberes. A construção do social centra no 
indivíduo e nas ações sociais como construtor das realidades e das relações sociais, o 
foco é no microssocial, em vez do macrossocial, modo de olhar das duas primeiras 
correntes de pensamento. A Biblioteconomia e a Ciência da Informação, que são 
disciplinas integrantes das Ciências Sociais (ARAÚJO, 2018; TANUS, 2018), nomeados 
também de “campos informacionais” (MARTELETO; SALDANHA, 2016) estão 
intimamente relacionados devido ao “olhar informacional” e as “responsabilidades 
sociais” com a organização, armazenamento, disseminação, apropriação, mediação da 
informação. Todavia, ambas diferenciam-se qualitativamente devido às trajetórias 
históricas, teorias e metodologias convocadas para a solução de problemas 
(SARACEVIC, 1996). Sendo que ambas, inseridas no rol das ciências trazem as marcas 
do próprio desenvolvimento dos saberes sociais mais amplo onde se inserem modo 
modalidades específicas, sendo a Biblioteconomia marcada discursivamente pelos três 
momentos supracitados: ordenamento, contradição e construção do social, e a Ciência 
da Informação também por meio da concepção dos paradigmas físico, cognitivo e social, 
que ancoram-se nas teorias das Ciências Sociais, isto é, no positivismo, no cognitivismo 
e no interacionismo. Em relação à história da Biblioteconomia salienta-se que ela surgiu 
como saber empírico ainda na Antiguidade, vinculada às práticas nas bibliotecas, o que 
conformou este momento de Biblioteconomia pré-científica, depois nomeada de 
Biblioteconomia proto-científica e Biblioteconomia científica (TANUS, 2016). No 
contexto da segunda-guerra mundial nasceu a Ciência da Informação, voltada para os 
problemas da explosão informacional e dos registros do conhecimento para além do 
livro, tendo como aliada as tecnologias de informação e comunicação. A Ciência da 
Informação apresenta como uma de suas características uma diversidade de teorias 
que convoca, bem como uma fecunda relação desde sua origem com a Biblioteconomia, 
sobretudo, devido aos conhecimentos relacionados com a organização da informação, 
responsabilidade social e acesso à informação. Nesse contexto, de proximidades 
interdisciplinares entre a Biblioteconomia e a Ciência da Informação dentro do rol das 
Ciências Sociais, partiu-se da hipótese de que tais campos convocam os autores das 
Ciências Sociais e Humanas para a sua produção de conhecimento. O problema de 
pesquisa norteador é: Quais os autores das Ciências Sociais e Humanas são 
convocados pela Biblioteconomia e Ciência da Informação para a sua produção do 
conhecimento? Foi estabelecido o seguinte objetivo geral: identificar a presença de 
autores das Ciências Sociais e Humanas na produção científica. 
 
Metodologia 

 
Existe a preocupação com as formas de medição da ciência desde a sua 
institucionalização, pois com o advento do primeiro boom informacional apresentou-se 
a necessidade de apreender melhor tais modificações (HAYASHI, 2012). A bibliometria 
é constantemente associada com outros procedimentos de exploração quantitativa, tais 
como: a cientometria, webometria e infometria, constituindo assim, um quadro 
interdisciplinar entre estes processos Hayashi (2012). Sobre o contexto de 
desenvolvimento Silva, E. L. (2008) afirma: A bibliometria tem como pano de fundo 
teórico, diversas leis. Dentre as mais conhecidas, estão a Lei de Lotka (produtividade 
de autores), Lei de Bradford (dispersão de periódicos) e Lei de Zipf (frequência de 
ocorrência de palavras). O que conforma que o uso da bibliometria tem bases teóricas 
científicas estabelecidas. E ainda consiste em uma das técnicas de análise quantitativa 
que mede a difusão da produção do conhecimento científico, que usa seus resultados 
para conceber hipóteses futuras e dar suporte à tomada de decisões (VANTI, 2002). 
Ainda de acordo com Vanti (2002) pode haver a necessidade de persuasão de 
determinado assunto ou disciplina dentro de um campo, por essa razão busca-se por 
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autoridades que já produziram sobre aquele tema. Em suma, a bibliometria é uma 
técnica de análise de dados, que usa conceitos da estatística e da matemática para 
extrair informação do material analisado. Entre elas está a técnica de análise de citação, 
que foi também empreendida, e que, em outro momento será verticalizada para análise 
dos discursos com o objetivo de extrapolar a identificação quantitativa das ocorrências 
dos autores para a compreensão de como e os porquês eles são citados e apropriados 
pelos autores da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Ainda sobre a análise de 
citações e seus desdobramentos, Araújo (2006) esclarece que a Bibliometria possibilita 
a identificação e descrições de padrões na produção do conhecimento científico. 
Desvela-se os autores mais citados, mais produtivos, elite de pesquisa, frente de 
pesquisa, fator de impacto, procedência geográfica e/ou institucional dos autores, bem 
como as fontes e tipos de documentos mais utilizados, idade média da literatura e 
obsolescência, entre outros elementos (ARAÚJO, 2006). Análise das citações constitui 
em uma parte importante dos estudos bibliométrico, que estabelece uma relação entre 
os documentos citados e os documentos citantes. Uma citação pode corresponder tanto 
a um informe teórico, conceitual, metodológico de uma contribuição citada, quanto a 
diversas motivações dos autores que citam algum trabalho, que serve tanto para 
exemplificar, corroborar ou refutar o pensamento do autor (ROMANCINI, 2010). Na 
verdade, existem diversos motivos de citação, o que pode conduzir as pesquisas 
bibliométricas, quantitativas, a aproximarem das abordagens da pesquisa qualitativa, 
com vistas a adentrar nas motivações e impactos que levam um autor a citar outro autor, 
sendo essa escolha uma parte subjetiva das pesquisas científicas. Com o objetivo de 
exemplificar o uso da bibliométrica como método para o desenvolvimento das pesquisas 
na área, destaca-se brevemente alguns estudos. Todavia não constitui o foco 
apresentar todas as pesquisas e nem realizar um estudo bibliométrico das pesquisas 
que utilizam a bibliometria, a visualização a seguir tem o objetivo de demonstrar as 
diferentes possibilidades metodológicas com o uso da bibliometria e como ela possibilita 
chegar as discussões inclusive sobre o estado da ciência a partir das produções, 
temáticas, produtividades, redes de relações, entre outros elementos. Silva (2008) 
mapeou as publicações sobre a Ciência da Informação no Brasil, intitulado “A produção 
do conhecimento em Ciência da Informação no Brasil: uma análise a partir dos artigos 
científicos publicados na área”. Os autores constaram que há um grupo de autores mais 
produtivos vinculados aos programas de pós-graduação, sendo os artigos e livros as 
referências mais identificadas, como também as influências teóricas e seis frentes de 
pesquisa. “A produtividade científica do curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG): um estudo bibliométrico a partir do currículo Lattes”, buscou 
compreender a produção científica de professores no contexto da Biblioteconomia por 
meio da avaliação da produção científica do corpo docente a estes vinculados (GOMES, 
2013). Alves e Oliveira (2015) apresentam os “Aportes Bibliométricos à produção 
científica nos principais periódicos da área da Ciência da Informação no Brasil (2006-
2010)”, em que expõe um quadro de pesquisadores brasileiros e a rede de colaboração 
científica em Ciência da Informação. Os autores chegam as considerações de que a 
rede de colaboração entre os autores ocorre mais intensamente em torno dos mais 
produtivos, e as colaborações institucionais identificadas são tanto nacionais como 
internacionais. A contribuição de determinados autores das Ciências Sociais e Humanas 
para a área da Biblioteconomia e Ciência da Informação também foram objetos de 
estudo, destacando aqui os autores Pierre Bordieu, Gilles Deleuze e Michel Foucault. A 
produção de Alves e Oliveira (2015) analisou artigos os publicados por pesquisadores 
da Ciência da Informação durante os anos de 2011 a 2016, que utilizaram os conceitos 
sociológicos de Bourdieu. Há também o E-book “Pierre Bourdieu e a produção social da 
cultura, do conhecimento e da informação” (2017) que demonstra a partir de uma 
coletânea dos capítulos a apropriação das teorias de Bourdieu nas áreas da Ciência da 
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Informação, Comunicação, Saúde entre outras. Como também o livro “A Ciência da 
Informação encontra Bourdieu” (2017), reforçam o legado e o fortalecimento das bases 
sociais da Ciência da Informação. Amorim e Medeiros (2018) concentraram no autor 
Gilles Deleuze no contexto da Ciência da Informação, investigando os conceitos do 
filósofo de “escola” e “movimento”, localizando no contexto das Ciências Sociais e 
 
Resultados e Discussões 

 
A realização da fase de coleta de dados, das ocorrências e frequências dos autores, foi 
necessário realizar previamente um levantamento nas seções de Sociologia e Filosofia 
da Biblioteca Central Zila Mamede (UFRN), assim como nos buscadores mais comuns 
da internet, para encontrar e sistematizar os autores desses campos. Após a lista criada 
de autores executou-se na base BRAPCI uma apuração dos sociólogos e filósofos, tanto 
clássicos quanto contemporâneos, por meio da busca pelo nome e sobrenome dos 
autores na literatura indexada pela base. Após o levantamento na BCZM e internet 
chegou-se a delimitação de 195 autores, desses 114 são sociólogos, dos quais 17 são 
sociólogos brasileiros e 81 filósofos sendo um deles brasileiro, partiu-se, então, para a 
pesquisa na base BRAPCI. Esta base de dados foi selecionada devido a sua 
importância, tendo em vista que indexa 57 revistas Científicas; 19.255 trabalhos em 
Revistas Científicas; 2.592 trabalhos em eventos; 2 livros e 1 tese, contemplando cerca 
de 16.706 autores. Os parâmetros adotados para a pesquisa foi a busca entre os anos 
de 1972 e 2018, o que corresponde a toda cobertura da base de dados BRAPCI, o que 
corresponde ao ano do primeiro artigo e, em outubro, o mês da pesquisa na referida 
base. No campo de “busca” submeteu-se o sobrenome do autor um a um, quando 
necessário foi colocado o nome e sobrenome entre aspas para fechar a expressão de 
busca. Isto foi necessário devido aos sobrenomes que poderiam acarretar problemas 
e/ou coincidência com outros autores. Assim, com a consulta de um a um dos autores 
previamente levantados foi possível extrair os autores com maior ocorrência (corte 
superior a vinte ocorrências – resultados de busca), a saber:QUADRO: 1 Ocorrência da 
frequência de citação dos autores das Ciências Sociais e Humanas na Biblioteconomia 
e Ciência da Informação. (em anexo) Os demais autores 178 autores, destaca-se que 
81 destes foram citados pelo menos uma vez. Ainda dentre os citados entre vinte e dez 
vezes encontram-se autores como: Erving Goffman, Theodor Adorno, Edgar Morin, 
Friedrich Nietzsche, entre outros. Cumpre destacar ainda que os seguintes sociólogos 
brasileiros: Darcy Ribeiro; Sergio Buarque de Holanda; Gilberto Freyre; Florestan 
Fernandes; Octavio Ianni; Jessé José Freire de Souza, também foram citados nos 
artigos indexados pela base de dados. Todavia, por outro lado, registra-se uma 
quantidade significativa, isto é, 101 autores das Ciências Sociais e Humanas, listados 
anteriormente, que não apresentaram ocorrências na produção da Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. Com estes resultados e a pesquisa ainda em fase de 
desenvolvimento, pretende-se investigar, em um segundo momento a razão de quais 
conceitos, teorias e motivações os autores são citados na Biblioteconomia e na Ciência 
da Informação. 
 
Conclusão 

 
A ciência, que se iniciou com a filosofia ainda na Antiguidade, passou por 
transformações ao longo dos milênios e chegou em um ponto histórico na Modernidade, 
período em que surgiram mais ramificações, como a Sociologia. E sob a marca das 
Ciências Sociais e das Humidades, diversos outros campos do conhecimento surgiram, 
entre elas estão a Biblioteconomia e a Ciência da Informação. A Biblioteconomia e a 
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Ciência da informação como campos sociais empregam as teorias das ciências sociais 
para a estruturação de seu conhecimento. Durante a pesquisa na BRAPCI analisou-se 
a recorrência de autores clássicos e contemporâneos, da grande área na produção 
científica dos campos, por meio de análise bibliométrica, e foi possível perceber essa 
influência dos autores na construção e produção do conhecimento específico da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Foi possível identificar que 137 autores, 
dentre os 195 que foram delimitados, são citados pelo menos uma vez na base, de 
acordo com os critérios adotados. Considera-se que existe a necessidade de ampliar a 
análise para uma investigação qualitativa com a finalidade de verificar quais teorias, 
autores e conceitos são mais utilizadas com maior frequência tanto na área geral quanto 
nos campos subordinados. Considera-se essencial a compreensão da análise de 
domínio (HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995), pois a Biblioteconomia e a Ciência da 
Informação devem ser entendida como uma área social, sendo a pesquisa mais 
produtiva quando os domínios do conhecimento são entendidos como comunidades de 
pensamento ou discursos, distanciando-se da abordagem tecnicista, positivista. 
Posteriormente pretende-se ampliar a análise para uma investigação qualitativa com a 
finalidade de verificar quais teorias, conceitos e discursos dos autores mais citados são 
utilizados pela produção científica de tais campos, a fim de aprofundar e discutir as 
ocorrências e os enquadramentos realizados. 
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TÍTULO: Programa minha casa minha vida: uma revisão da produção intelectual na pós 

graduação da UFRN 

Resumo 

O programa minha casa minha vida é uma política de habitação extremamente 
importante no processo de diminuição das iniquidades sociais. Esse trabalho tem como 
objetivo fazer uma revisão da produção intelctual nos programas de pós graduação da 
UFRN em relação aos estudo sobre o PMCMV. Foi feito um processo de classificação 
dos trabalhos encontrados onde por meio de análise pode-se categoriza-los em 
dimensões distintas. Foram encontrados um total de 12 trabalhos sendo que 8 
encontram-se no âmbito do estudo da política pública. pode-se concluir que a UFRN 
possui um interesse maior em discutir o PMCMV a nível de política pública.  
 
Palavras-chave: Minha casa, minha vida. Moradia 

TITLE: My Home My Life Program: A Review of Intellectual Production at UFRN 

Postgraduate 

Abstract 

 

The program My House My Life is an extremely important housing policy in the process 
of diminishing social inequities. This paper aims to review intellectual production in UFRN 
postgraduate programs in relation to studies on PMCMV. A process of classification of 
the works found was made where through analysis one can categorize them in different 
dimensions. A total of 12 works were found, 8 of which are within the scope of the public 
policy study. It can be concluded that UFRN has a greater interest in discussing the 
PMCMV at the public policy level. 

 
 
Keywords: My home, my life. Home 

Introdução 

Este relatório refere-se a plano de trabalho de projeto desenvolvido no PMCMV. Foi 
iniciado por uma estudante de Arquitetura que concluiu o Curso em 2018.2. Para 
substituir a estudante, foi conduzido para o projeto um estudante de Nutrição com o 
propósito de finalizar a atividade que vinha sendo realizada. Desse modo, o plano de 
trabalho focou, exclusivamente, em uma revisão de literatura considerando que a o 
grupo de pesquisa que o abriga não mais pesquisa o PMCMV em virtude do 
esvaziamento da política governamental de habitação após mudanças promovidas pelo 
Governo Federal desde 2016, aprofundadas no início deste ano. 
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O programa minha casa minha vida é uma política pública que foi concebida pelo 
governo federal sendo regulamentada pela lei número 11.977 de julho de 2009. Tem 
como finalidade criar a possibilidade de pessoas que recebam renda de até R$ 4.600,00 
(correspondendo a 10 salários mínimos na época) de adquirirem uma moradia própria. 
Porém vale salientar que há um forte histórico de problemas nas ações públicas voltadas 
a habitação, devido a isso, desde sempre movimentos sociais e entidades cobram 
bastante a presença forte do controle social e o modelo ideal de cidades justas e 
sustentáveis (SANTOS, 2016; GRAZIA; MELO, 2017). Nesse sentido, surge a 
problemática do trabalho social, que está presente no Brasil desde 1968 atendendo ao 
propósito de contribuir na construção e manutenção de conjuntos habitacionais, firmado 
por cooperativas, com financiador público, com tal finalidade. 

Dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, contemporaneamente, o trabalho social 

passou a se referir a 

"um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos 
diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: 
social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da 
população beneficiária, além das características da intervenção, visando promover o 
exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as 
demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para 
a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados (BRASIL, 2014a, 

p.5)" 

Portanto é preciso que se leve em consideração a mobilização, a organização e o 
fortalecimento social no âmbito do projeto de trabalho social para fomentar: 
acompanhamento de Gestão Social da intervenção; educação ambiental e patrimonial; 
desenvolvimento socioeconômico, discussão de temas como mobilização e organização 
comunitária; educação sanitária; geração de trabalho e renda e outros, conforme consta 
no manual de instruções do trabalho social. Considerando esse fato, o presente plano 
de trabalho aborda uma revisão da literatura focada em pesquisas realizadas na UFRN, 

no âmbito do PMCMV, em nível de pós-graduação stricto sensu. 

 
Metodologia 

 

Tem-se como objetivo metodológico sistematizar a produção acadêmica do Programa 
Minha Casa Minha Vida na pós graduação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Foi feito um exercício de classificação da pesquisa de modo a enquadrar o grupo 
de estudos analisados em determinadas categorias. 

Foi feita uma busca no Repositório Institucional da UFRN, plataforma essa que 
armazena e disponibiliza teses, dissertações, artigos científicos, dentre outros trabalhos 
acadêmicos. Já na plataforma, foi utilizada a pasta de Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD). Para a busca foi usada a expressão “Minha casa minha vida”, 
com a presença das aspas, gerando um total de 93 ocorrências de teses e dissertações. 
O número resultante foi elevado pois apareceram todos os trabalhos que apresentavam 
no corpo do seu texto o termo “minha casa minha vida”, mesmo que não tivesse como 
temática central a respectiva política, nesse sentido, foi considerado como critério de 
inclusão a presença da expressão Programa Minha casa Minha Vida, ou PMCMV, no 
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título, visto que esse critério é suficiente para mostrar que os trabalhos que aparececem 
teriam como foco central a discussão a respeito da política. Trazendo como resultado 
os trabalhos contidos no Quadro 1. 

 

Resultados e Discussões 

 

O exercício de classificação do atual estado da pesquisa a respeito do programa minha 
casa minha vida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi executado de 
modo a intentar uma contextualização do presente estado da pesquisa nacional a 
respeito dessa política, intentando entendê-la no espaço e no tempo, levando em 
consideração o foco do objeto de estudo e das perspectivas teórico-metodológicas que 
foram adotadas no trabalho, considerando a área do conhecimento onde se realizou o 
devido estudo. 

Foi possível a identificação de 12 achados, como pode ser visualizado no quadro 1. 
Mesclando achados que foram executados nos programas de pós graduação de 
Arquitetura e urbanismo, Administração, Estudos Urbanos e Regionais e Geografia. 

A observação dos estudos que foram identificados por meio da pesquisa, tornou 
possível elencar quatro dimensões gerais que torna possível a classificação dos 
mesmos, sendo respectivamente: projeto arquitetônico (AlVES, 2012); acesso e 
mobilidade (SILVA, 2014); política pública (FERREIRA, 2016; MOURA, 2016; 
BARRETO, 2016; SILVA, 2016a; SILVA, 2016b; COSTA, 2017; NASCIMENTO, 2017); 
trabalho social e Gestão Social (CARDOSO, 2015; OLIVES, 2017). 

Na dimensão de projeto de arquitetônico, o trabalho único, tem como caráter teórico 
básico a revisão dos elementos históricos da habitação e de interesse social (HIS) no 
Brasil e a questão do conforto térmico. 

A dimensão seguinte, a de acesso e mobilidade já apresenta uma atenção no que tange 
aos elementos relacionados à questão de localização dos empreendimentos do projeto, 
analisando portanto como consequência a questão da mobilidade dos indivíduos que 
são beneficiários desse programa, os moradores. Entrando questões como 
acessibilidade, o qual foram utilizados de acordo com a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. SILVA (2014) buscou analisar essa questão de acessibilidade, sob a ótica do 
processo de periferização. Como resultado o trabalho apontou fortes restrições à 
acessibilidade como geradoras de exclusão social e cidadania, privando os beneficiários 
do direito à cidade. 

Os trabalhos que foram classificados na dimensão de política pública, tiveram como foco 
fazer um exame da política habitacional, pontuando quais eram os efeitos diretos, assim 
como as implicações e relações com outros instrumentos legais. Costa (2016) traz uma 
problematização no que se refere a efetivação do direito à cidade, discutindo a ação civil 
pública, como um instrumento de avaliação do projeto minha casa minha vida, nesse 
texto a autora elucida que a ausência da participação da sociedade na formulação da 
provisão habitacional traz uma acirramento da luta pelo espaço urbano, fazendo com 
que acabe ocorrendo uma intervenção do Poder Judiciário no atos do poder executivo. 
Dessa forma, mostrando a grande importância que há de uma gestão democrática tanto 
na formulação quanto na execução da política. 
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Moura (2016) mostra em sua dissertação o diálogo existente entre o programa e 
instrumentos de desenvolvimento URBANO, usando como painel teorias de moradia e 
acesso a terra, produção urbana e o programa minha casa minha vida. Barreto (2016) 
mostra os efeitos do programa especificamente na microrregião de Baixa Verde/RN, 
estudando o acesso da parcela populacional de menor poder aquisitivo à política 
habitacional e a integração dos empreendimentos do PMCMV nem relação à 
urbanidade. 

Nascimento (2017) trabalhou a questão da ideia de construção em larga escala 
promovida pelo programa no estado do Rio Grande do Norte, mostrando o processo e 
o resultado do processo de desenvolvimento desigual do programa em relação a 
realidade urbana do estado do Rio Grande do Norte, tendo como resultados a 
concretização do desenvolvimento desigual oriundo de três fatores: (a) a mercadificação 
da política habitacional; (b) o uso programa como um recurso político-eleitoral e (c) a 
inter-relação existente entre a política habitacional com os arranjos e constituintes da 
situação geográfica de cada recorte estudado. Ferreira (2016) ficou na questão da 
estruturação da produção habitacional de interesse social na região metropolitana da 
cidade de natal, identificando que a habitação de interesse social tem sofrido uma forte 
tendência de interiorização periférica. Silva (2016b) mostrou o impacto do programa no 
município de Ceará mirim, mostrando uma certa estagnação da da questão do acesso 
aos serviços locais, assim como uma alteração do status da população e uma 

mobilidade social mais horizontalizada (SILVA, 2017a). 

Partindo para a dimensão do trabalho social e Gestão social, onde Cardoso (2015) 
buscou compreender os atributos de Gestão Social à organização comunitária em 
empreendimentos da faixa 1, mostrando a leitura de debilidades nas capacidades de 
autonomia e organização comunitária por parte dos beneficiários e em relação ao papel 
do poder público na condução de problemas do cotidiano enfrentado por eles. Olives 
(2017) também trouxe uma discussão em relação ao trabalho social no programa minha 
casa minha vida, onde analisou a efetividade o trabalho social no programa na região 

metropolitana da cidade de Natal. 

Pode-se observar que os trabalhos pesquisados mostram a presença de fenômenos 
bastante comuns ao programa minha casa minha vida, principalmente no que tange ao 
processo de periferização da população que apresenta uma baixa renda, assim como 

problemas socioeconômicos dele decorrentes. 

De fato a dimensão de política pública de habitação é a que desperta um maior interesse 
da Universidade Federal do Rio grande do Norte, reunindo oito das 12 pesquisas 
encontradas, mostrando que é preciso sim discutir mais sobre o tema, ainda mais a 
respeito de uma política que possui um grande potencial, mas que por problemas de 
gestão e execução pode não trazer os resultados esperados. 

 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que a Universidade Federal do Rio grande do Norte possui um 
interesse maior em estudar o PMCMV a nível de política, elencando em diversas vezes 
os beneficios do programa assim como as suas dificuldades de gestão e execução. É 
importante que os pesquisadores voltem os olhos para essa política que encontra-se 
em um momento de dificuldade no atual momento do país.  
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Anexos 

 

 

Quadro 1 - Produção do PMMV em nível de pós-graduação stricto sensu (UFRNm 2012-
2017) 
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TÍTULO: Caracterização socioeconômica e demográfica da população indígena 

residente em território potiguar. 

Resumo 

O Nordeste brasileiro concentra um grande contingente indígena em sua população, em 
franco crescimento, que constitui cerca de 23% de todo o contingente populacional 
indígena do território brasileiro (IBGE, 2012). Os povos indígenas do Nordeste, 
raramente são alvo de estudos com foco no perfil de saúde e nutrição, sendo que as 
únicas informações concretas sobre este tema são as provenientes do único Inquérito 
Nacional Indígena (Coimbra et al., 2013). No Estado do Rio Grande do Norte, existem 
oito regiões tradicionalmente ocupadas pelos indígenas há séculos, que apresentam 
continuidade histórica com grupos pré-colombianos, estimada em 4.088 índios, que se 
consideram distintos da sociedade nacional, segundo informações da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI/RN). A ausência da demarcação do território leva a ameaças 
e prejuízos na reprodução física e cultural destes povos (CONSEA/RN, 2017). Neste 
panorama, vislumbra-se a necessidade de pesquisas que ofereçam arcabouço científico 
e tecnológico para o planejamento de políticas e ações relacionadas à saúde indígena, 
ao tempo que também contribui para o empoderamento desses indivíduos a partir da 
melhor percepção de suas condições alimentares e necessidades, subsidiando a 
compreensão deste contexto para consolidação do Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA). 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Indígenas; Potiguar. 

TITLE: Socioeconomic and demographic characterization of the indigenous population 

residing in Potiguar territory. 

Abstract 

The Brazilian Northeast concentrates a large indigenous contingent in its rapidly growing 
population, which constitutes about 23% of the entire indigenous population contingent 
in the Brazilian territory (IBGE, 2012). Indigenous peoples of the Northeast are rarely the 
target of studies focusing on health and nutrition profile, and the only concrete 
information on this theme is from the only Indigenous National Survey (Coimbra et al., 
2013). In the state of Rio Grande do Norte, there are eight regions traditionally occupied 
by indigenous people for centuries, which have historical continuity with pre-Columbian 
groups, estimated at 4,088 Indians, who consider themselves distinct from national 
society, according to information from the National Indian Foundation (FUNAI/RN). The 
absence of demarcation of the territory leads to threats and damage to the physical and 
cultural reproduction of these peoples (CONSEA/RN, 2017). In this scenario, we see the 
need for research that offers scientific and technological framework for planning policies 
and actions related to indigenous health, while also contributing to the empowerment of 
these individuals from the better perception of their dietary conditions and needs, 
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supporting the understanding of this context for the consolidation of the Human Right to 
Adequate Food (DHAA). 
 
Keywords: Food and nutrition security; Indigenous peoples; Potiguar. 

Introdução 

A comunidade indígena dos Mendonça do Amarelão localiza-se na área rural do 
município de João Câmara/RN e possui cerca de dois mil habitantes, com pouco mais 
de 1000 indivíduos autodeclarados indígenas, segundo dados do Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CALAZANS et al., 2017). Seu território compreende 
uma faixa de cinco mil hectares de terra seca e pouco fértil. O nome da comunidade 
advém do sobrenome Mendonça, que remete aos primeiros que ali chegaram, e o termo 
Amarelão, que possui três origens contadas pelos locais. Relativo à economia da região, 
a principal atividade produtiva baseava-se no plantio e coleta de algodão, reflexo da 
produção do estado na primeira metade do século XX. A associação tem sede própria 
e situa-se próxima à escola. Sua presidente é uma mulher, liderança do território, e que 
conta com sua filha na vice-presidência. Elas atuam em movimentos indígenas há 
bastante tempo, dialogando com outras lideranças possibilidades de melhoria para o 
povo indígena do Rio Grande do Norte. Atualmente, a castanha continua sendo o 
principal produto da comunidade, gerando renda às famílias que a produzem. Todavia, 
o valor do produto comercializado é considerado baixo, já que maior parte das vendas 
é realizada para atravessadores que não pagam um preço justo pela castanha. Há 
outras produções familiares como hortaliças, leite bovino e ovos de galinha, mas que 
não possuem o mesmo retorno econômico como a castanha. Com isso, os objetivos do 
presente estudo foi identificar os fatores que afetam a segurança alimentar dos povos 
indígenas do RN, à luz do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional e dos 
princípios e diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
 

Metodologia 

 
Aspectos éticos: O estudo foi submetido na Plataforma Brasil, aguardando distribuição 
para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, conforme as diretrizes regulamentadas 
do Conselho Nacional de Saúde, com relação à pesquisa envolvendo seres humanos 
(Resolução 466/12) e nas diretrizes éticas para pesquisas em ciências humanas e 
sociais (Resolução 510/16). A equipe de pesquisadores (docentes) já manteve contato 
com as comunidades através de outras atividades do CONSEA RN, pois duas docentes 
são conselheiras neste Conselho, com assento pela UFRN, e um docente trabalha com 
extensão rural nestas comunidades. Tipo de pesquisa: Será realizado um estudo 
censitário, transversal, descritivo e exploratório nas oito (08) comunidades indígenas de 
etnias Potiguara, Tapuia e Tapuia-Paiacú, localizadas nos municípios de Baía Formosa, 
Canguaretama, Goianinha, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, João Câmara, Assu e 
Apodi, pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte. Amostra: estimou-se que esse 
quantitativo poderia balizar um tamanho amostral requerido para a pesquisa. 
Considerando o intervalo de confiança de 95% e erro de 5% e supondo heterogeneidade 
entre as comunidades indígenas, uma vez que possa haver influência da região 
geográfica e/ou relativos à própria etnia nas condições de alimentação e saúde, e 
considerando também a homogeneidade dentro delas, estimou-se uma amostra de 232 
famílias, baseando-se na estimativa populacional apresentada na Tabela 1, de 4.088 
indivíduos ou 584 famílias (média estimada). Também serão entrevistados os 8 líderes 
indígenas das comunidades, contabilizando um total de 240 pessoas a serem 
entrevistadas. Anuência ou carta de autorização: Para a execução da pesquisa, serão 
obtidas anuências (Anexos II e III, no documento) das lideranças indígenas das 
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comunidades, além da FUNAI, da Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN - 
SESAP e da Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social – 
SETHAS/RN, que contribuirão no suporte logístico, no transporte, e, delegando 
técnicos, agentes comunitários de saúde, agentes de saúde indígenas ou assistentes 
sociais dos municípios onde se localizam as comunidades indígenas, que 
acompanharão as visitas junto com os pesquisadores. As visitas também poderão ser 
acompanhadas por um membro do CONSEA RN, órgão de controle social, que 
demonstrou interesse em colaborar no diálogo junto às lideranças indígenas, com 
interesse na visibilidade dos resultados e controle social das ações decorrentes. Coleta 
de dados: A coleta de dados será realizada por formulário padronizado (Anexos IV e V, 
no documento), revisado e adaptado, a partir dos protocolos do Inquérito Nacional de 
Saúde e Nutrição dos povos indígenas (FUNASA, 2009), contendo dados 
socioeconômicos e demográficos, com o objetivo de caracterizar a comunidade, o 
domicílio e a família. Além deste, será aplicada a Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA) adaptada à população indígena (Anexo VI, no documento). Os 
entrevistadores serão discentes do curso de Nutrição e do curso de Ciências 
Administrativas da UFRN, devidamente capacitados e treinados. Perfil Socioeconômico-
demográfico: Serão aplicados 2 formulários socioeconômico-demográficos: um a ser 
preenchido pelas lideranças indígenas de cada comunidade; e outro a ser preenchido 
pelo responsável de cada família, contendo questões sobre condições 
socioeconômicas, educação, características do domicílio, composição familiar, 
alimentação familiar, acesso às políticas sociais, produção e fontes alimentares da 
comunidade. Avaliação da situação de Insegurança Alimentar: A Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar (EBIA), validada nacionalmente, é atualmente a mais utilizada 
para avaliar a insegurança alimentar (INSA) da população brasileira (SEGALL-
CORRÊA, et al, 2003). Neste sentido, será utilizado um instrumento derivado da EBIA, 
adaptado e aplicado em populações indígenas do país (Vargas et al, 2013; Fávaro et 
al,2007). A escala, composta por 15 perguntas relativas à percepção dos entrevistados 
sobre a situação alimentar vivida pela família ao longo do mês anterior à entrevista, será 
aplicada junto ao responsável de cada domicílio, pela equipe treinada. As respostas 
serão codificadas conforme o proposto por Segall-Corrêa et al. (2003), considerando o 
processo de insegurança alimentar crescente, passando pela preocupação com a falta 
de alimentos, pelo comprometimento da qualidade da dieta e por fim pela redução 
quantitativa da alimentação (Quadro 1). Para as respostas positivas, será atribuído o 
valor “1”, e para as respostas negativas o valor “0”, resultando em um escore com 
amplitude de 0 a 15 pontos, segundo classificação proposta por Segall-Corrêa & Marin-
Leon (2009), de acordo com a composição familiar (famílias com ou sem menores de 
18 anos de idade). (Quadro 2). Quadro 1: Classificação da Segurança Alimentar (SA) 
de acordo com a EBIA. Categoria de análise Classificação Todos os membros da família 
têm acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada SA Há preocupação com 
a falta de alimentos e a qualidade da alimentação é afetada INSA leve A qualidade da 
alimentação é inadequada e falta alimento em casa para os adultos para garantir a 
alimentação das crianças INSA moderada A quantidade de alimentos é insuficiente para 
todos os membros, inclusive crianças. Nesta fase surgem episódios de fome INSA grave 
Fonte: Segall-Corrêa et al. (2003). Quadro 2: Pontuação para classificação dos 
domicílios, com ou sem menores de 18 anos de idade. Classificação Pontos de corte 
para os domicílios Famílias com menores de 18 anos Famílias sem menores de 18 anos 
Segurança Alimentar 0 0 Insegurança Alimentar Leve 1 a 5 1 a 3 Insegurança Alimentar 
Moderada 6 a 10 4 a 6 Insegurança Alimentar Grave 11 a 15 7 a 8 Fonte: Segall-Corrêa 
& Marin-Leon. (2009). 
 
Resultados e Discussões 
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Nesta perspectiva, o projeto em questão foi desenvolvido com discentes e docentes, 
vinculado ao Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, junto à OASIS, PET- Zootecnia e Projeto SISAN-
Universidades. Onde foram realizadas ações educativas de forma conjunta, contando 
com a participação dos interessados na comunidade. Todo o trabalho que fora 
desenvolvido por todos, resultou em melhorias para todos os integrantes da 
comunidade, seja ao pequeno agricultor ou até mesmo, as mulheres associadas a 
cozinha da comunidade, trabalhando todos em prol de um bem maior e melhor 
desenvolvimento dela. Deste modo, foram feitas ações focando nas necessidades que 
eram citadas ou percebidas no decorrer de cada encontro com os integrantes da 
comunidade. Assim, percebeu-se dentre todos os participantes, o interesse e a 
integração em se envolver de cada ação, cada vez mais demonstrando confiança e 
segurança no trabalho e em cada um que estava envolvido no projeto, facilitando ainda 
mais as vivências e conhecer cada vez mais o que se passa naquele território tão rico. 
 

Conclusão 

 
Contudo, enquanto pesquisa, não conseguimos realizar todo o plano do projeto, devido 
ao atraso do Cômite de Ética e Pesquisa, porém, mesmo com essas limitações, 
precisou-se da apreciação do CONEP, e conseguimos concluir o projeto com êxito, 
seguindo todas as questões éticas relativas à pesquisa com povos indígenas foram 
respeitadas e a pesquisa só foi iniciada após a anuência da liderança indígena, 
reconhecimento e aceitação do grupo na comunidade. 
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TÍTULO: Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades de Povos Tradicionais: 

Revisão sistemática da pesquisa em nível de pós-graduação stricto sensu no Brasil 

Resumo 

A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional (nº 11.346, de 15 de setembro de 2006) 
estabelece a alimentação adequada como um direito humano fundamental e inerente à 
dignidade humana. A classificação de segurança alimentar e nutricional (SAN) abrange 
diversos aspectos que envolvem a alimentação e deve atender aos seguintes requisitos: 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Os estudos sobre SAN de 
populações indígenas e quilombolas no Brasil, da mesma forma que outras 
comunidades tradicionais, ainda são escassos, o que dificulta a avaliação e 
implementação de políticas públicas que atendam às demandas específicas de tais 
grupos em vulnerabilidade social. A pesquisa teve como objetivo realizar um 
mapeamento da produção acadêmica, disponível em periódicos, no âmbito da SAN de 
comunidades indígenas e quilombolas no território nacional e estratifica-la dentro dos 
itens de abrangência da SAN definidos pela Lei nº 11.346/2006. Com os dados 
analisados, pode-se observar carência de estudos sobre SAN no âmbito da 
conservação e da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos, bem como sob 
o foco da promoção de saúde, nutrição e alimentação dessas populações. 
 
Palavras-chave: Bibliometria; Segurança alimentar e nutricional; Indígenas; Quilombola 

TITLE: Nutritional and food safety in traditional people communities: a systematic 

research review on a stricto sensu postgraduate level in Brazil. 

Abstract 

The Food and Nutrition Security Law (No. 11,346 of September 15, 2006) establishes 
adequate food as a fundamental human right and inherent in human dignity. The Food 
and Nutrition Security (FNS) classification covers several aspects that involves food and 
must meet the following requirements: regular and permanent access to sufficient quality 
food without compromising access to other essential needs based on practices health-
promoting food products that respect cultural diversity and are environmentally, 
culturally, economically and socially sustainable. Studies on FNS of indigenous and 
quilombola populations in Brazil, as well as other traditional communities, are still scarce, 
making it difficult to evaluate and implement public policies that meet the specific 
demands of such socially vulnerable groups. The research aimed to map academic 
production, available in journals, within the scope of FNS of indigenous and quilombola 
communities in the national territory and stratify it within the items covered by the FNS 
defined by Law No. 11.346 / 2006. With the data analyzed, it can be observed a lack of 
studies on FNS in the scope of conservation and biodiversity and sustainable use of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 619 

 

resources, as well as under the focus of health promotion, nutrition and food of these 
populations. 
 
Keywords: Bibliometrics; Food and Nutrition Security; Indigenous; Quilombolas. 

Introdução 

O plano de trabalho em questão empenha-se na avaliação quantitativa e mapeamento 
da produção acadêmica no que diz respeito aos estudos em segurança alimentar e 
nutricional de comunidades indígenas e quilombolas e posterior estratificação dos 
estudos à luz dos princípios e diretrizes da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN) nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Por verificação da necessidade de 
inclusão de trabalhos publicados em artigos por todo o território brasileiro e da 
relevância de tais publicações para a pesquisa e debate atual sobre a segurança 
alimentar e nutricional, optou-se por tomar como objeto de análise os artigos 
catalogados no Portal de Periódicos Capes, ao invés do Banco Digital de Teses e 
Dissertações proposto inicialmente no projeto do plano de trabalho.  
A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional firma como direito humano fundamental e 
inerente à dignidade humana a alimentação adequada, em consonância com as 
diretrizes da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CALAZANS 
et al., 2017). Nesse sentido, um quadro de SAN é definido como a realização do direito 
de todos os indivíduos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis (BRASIL, 2006).  
Diversos âmbitos do acesso aos alimentos relacionam-se diretamente à promoção da 
SAN, tais como a produção de alimentos – onde a agricultura tradicional e familiar 
recebe destaque: o processamento; a industrialização; a comercialização - incluindo-se 
os acordos internacionais; o abastecimento e a distribuição dos alimentos; o acesso à 
água; geração de emprego e da redistribuição de renda; dentre outros (BRASIL, 2006). 
Devido à sua amplitude, a abrangência da SAN é definida, no Art. 4 da referida lei, com 
base em seis quesitos: I – ampliação das condições de acesso aos alimentos; II - 
conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; III - promoção 
da saúde, da nutrição e da alimentação da população; IV - garantia da qualidade 
biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos; V - produção de 
conhecimento e o acesso à informação; VI - implementação de políticas públicas e 
estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de 
alimentos (BRASIL, 2006). Com base no quesito VI, a Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PNSAN) foi instituída no Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 
2010, sendo uma de suas diretrizes: a promoção, universalização e coordenação das 
ações de SAN voltadas para quilombolas, povos indígenas e demais povos e 
comunidades tradicionais, e assentados da reforma agrária (BRASIL, 2010).  
De acordo com as estatísticas mais recentes, os povos indígenas no Brasil apresentam-
se em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) mais grave (>70%) do 
que comparada a população não indígena (22,6%) (IBGE, 2014; FAO, 2015; CONSEA, 
2017), estabelecendo-se como grupos vulneráveis que carecem de maior atenção por 
parte do governo e do alcance efetivo das políticas públicas. Inquéritos antropométricos 
realizados em comunidades indígenas também revelam prevalências de déficits de 
estatura moderados ou elevados em menores de cinco anos, sendo a INSAN 
responsável central nos altos índices de mortalidade infantil entre os indígenas 
(CALAZANS et al., 2017; LEITE et al., 2013; COIMBRA JR, 2014).  
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Dentre as estratégias de pesquisa e geração de informação, a bibliometria promove 
tratamento quantitativo de informação, com o objetivo de analisar processos de 
comunicação escrita (GUEDES, 2012). Deste modo, a pesquisa fez uso da bibliometria 
para analisar a pesquisa acadêmia brasileira referente à temática da segurança 
alimentar e nutricional em comunidades quilombolas e indígenas no território nacional. 
 
Metodologia 

 
Os textos foram coletados no Portal de Periódicos Capes/MEC no período de março a 
abril de 2018, como etapa da pesquisa supracitada apoiada pelo CNPq. Foram 
utilizados os seguintes descritores na busca dos textos: segurança alimentar e 
segurança alimentar e nutricional. Os dados foram listados, inicialmente, em uma 
planilha com as informações: autoria/ano, título, objetivo, palavras-chave e grande área 
de conhecimento da Capes em que se enquadra o primeiro autor, referentes a cada 
artigo. Esta última etapa - enquadramento da origem do texto por grande área do 
conhecimento a partir do perfil do primeiro autor - ocorreu mediante busca das 
informações referentes ao primeiro autor na plataforma Lattes do CNPq.  
O critério de elegibilidade exigiu a referência integral, no título do texto, ao termo 
segurança alimentar ou segurança alimentar e nutricional, considerando que, uma vez 
anunciado no título, fica evidenciada a centralidade da produção intelectual em assuntos 
relativos ao construto em pauta possibilitando o enquadramento em um dos itens do 
aludido Art. 4 da Lei nº 11.346/2006. Além disso, como o propósito envolve o 
mapeamento de interesses nacionais de estudos na política pública de SAN, a alusão 
no título tornou-se critério relevante à elegibilidade. Para a sistematização dos dados e 
consequente aplicação de técnicas estatísticas descritivas foi utilizado o Excel™ 2010, 
software de planilha do pacote Microsoft Office que permite a criação de pastas de 
trabalho, produção de gráficos, tabelas e cálculos estatísticos. Com a utilização desse 
software foi possível transformar os dados coletados em informações, facilitando uma 
compreensão geral do material coletado. No Excel, foi criada uma pasta de trabalho 
contendo colunas com os elementos anteriormente identificados - título, objetivo, 
palavras-chave, autoria e grande área de conhecimento da Capes em que se enquadra 
o primeiro autor. A planilha do Excel ™ 2010, utilizada como meio para a organização 
dos dados dos 128 textos assumiu o modelo com as seguintes colunas: autor/ano da 
publicação; título; objetivo; palavras-chave, grandes áreas/áreas CAPES e 
especificação de política pública que o texto trabalhe. Todos os textos foram lidos no 
que se refere ao título, palavra-chave, objetivo e resumo e só assim foram classificados.  
O procedimento metodológico adotado atendeu à sequência a seguir: 1) definição dos 
descritores; 2) busca no Portal de Periódicos Capes a partir dos descritores “segurança 
alimentar” ou “segurança alimentar e nutricional”; 3) seleção dos textos com presença 
no título de um dos descritores; 4) elaboração da pasta de trabalho com as variáveis 
supracitadas; 5) análise do material coletado com base no enquadramento da 
publicação nos itens do Art. 4 da Lei nº 11.346/2006. A análise de cada publicação, para 
enquadramento em um dos itens do Art. 4º. da Lei nº 11.346/2006, foi realizada 
manualmente mediante procedimento de arbitragem, com dois pesquisadores que 
avaliaram de modo simultâneo e independente todos os trabalhos individualmente. 
Quando a classificação dos parâmetros de algum artigo gerou posicionamento distinto 
entre os dois avaliadores, os casos foram submetidos a um terceiro avaliador (árbitro) a 
quem coube a decisão. Em todos os casos, o árbitro escolheu uma ou outra posição 
assumida na avaliação preliminar, validando, portanto, o procedimento escolhido e as 
reflexões preliminares dos dois classificadores. Após a classificação, a análise seguiu 
pela apuração dos números absolutos e relativos do enquadramento em cada um dos 
seis itens do Art. 4º. da Lei nº 11.346/2006.  
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Levantados os resultados, a análise qualitativa, realizada no software livre Iramuteq, 
ficou contida no item VI, o de maior incidência que concentrou percentual superior a 1/3 
do total. Os 44 textos enquadrados no item VI – implementação de políticas públicas e 
estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de 
alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País – passaram pelo 
tratamento da Classificação Hierárquica Descendente (CHD). A CHD, de acordo com 
Reinert (1990), trata os segmentos de texto em função dos seus respectivos 
vocabulários ao passo que o conjunto deles é repartido em função da frequência das 
formas reduzidas. A partir de matrizes, cruzando segmentos de textos e palavras (em 
repetidos testes do tipo X 2), aplica-se o método de CHD para se obter uma classificação 
estável e definitiva (Reinert,1990). 
 

Resultados e Discussões 

 
Ao final da aplicação dos critérios de elegibilidade, foram obtidos 129 artigos. Destes, a 
grande maioria – 78 trabalhos - se concentraram nos itens V e VI da Lei, referentes, 
respectivamente, à produção de conhecimento e acesso à informação e implementação 
de políticas públicas (26,3%) e estratégias sustentáveis e participativas de produção, 
comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características 
culturais do País (34,1%). Em menor quantidade aparece o item II - conservação da 
biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos - que foi encontrado em apenas 
8 trabalhos (6,2%). Os itens I - ampliação das condições de acesso aos alimentos por 
meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, 
da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do 
abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da 
geração de emprego e da redistribuição da renda - e IV - garantia da qualidade biológica, 
sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, 
estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a 
diversidade étnica e racial e cultural da população - alcançaram percentual similar (9,3% 
do total), com 12 trabalhos publicados em cada item. E de forma intermediária, 
encontrou-se o item III - referente à promoção da saúde, da nutrição e da alimentação 
da população – com 19 trabalhos publicados (14,7%).  
A análise de seguimento único de texto, do Iramuteq, empregada na Classificação 
Hierárquica Descendente (CHD) gerou seis categorias, a seguir, com as respectivas 
frequências: I - Organização da política de SAN e gestão colegiada (14%); II - SAN e 
Programa Bolsa Família (22%); III - SAN e política de saúde (18%); IV - SAN e 
agricultura (12%); V – San e Programa de Aquisição de Alimentos (20%); VI - SAN e 
Fome Zero (14%). Verificou-se que a política pública de SAN tem maior concentração 
de publicação vinculada ao Programa Bolsa Família (PBF), ao Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e à política de saúde (18%). A primeira instância tem foco em 
transferência de renda, ao passo que, o segundo, em oportunidades e iniciativas 
governamentais de garantia de compras públicas de alimentos da agricultura familiar. A 
terceira instância aborda SAN e políticas de saúde tratando, por exemplo, temas como 
políticas nacionais de promoção da saúde tais como a Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição (PNAN). Outro bloco é formado com abordagem em organização política e 
gestão colegiada, Fome Zero e agricultura. Há de se destacar que, à exceção da 
categoria I, que foca exclusivamente aspectos de gestão da política de SAN, as outras 
duas categorias estão relacionadas a temáticas abrangidas anteriormente – o Fome 
Zero (categoria VI) possui estreita relação com a III (política de saúde), ao passo que 
agricultura (IV), tem forte interseção com o PAA (V). De toda forma, o Iramuteq 
segmentou tais temáticas considerando o foco central da discussão abordada nos 
conjuntos formados.  
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Sabe-se que, de acordo com o relatório da FAO (2014), as políticas públicas 
implementadas no Brasil, tais como a política de valorização do salário mínimo, 
fortalecimento da agricultura familiar e as transferências condicionadas de renda, 
tiveram notável papel na promoção da segurança alimentar e combate à fome da 
população brasileira, refletidas também na redução das desigualdades regionais. 
Porém, em certas regiões como o Nordeste e o Norte, existem desafios particulares que 
estabelecem o quadro de pobreza extrema como ainda recorrente, agudo e crônico, 
com graus de insegurança mais graves que atingem populações tanto no meio urbano 
quanto no meio rural (CALAZANS et al., 2017). A violação de direitos sociais - dentre 
eles o direito à alimentação adequada em conformidade com a Lei nº 11.346/2006 – por 
parte dos Estados não é facilmente mensurável (TELES et al., 2011; BURITY, 2010). A 
baixa disponibilidade de estudos, como já citada por Calazans et al. (2017), que retratem 
o quadro das dificuldades e vulnerabilidades no âmbito da SAN, em especial sob o foco 
da qualidade nutricional, biológica, sanitária e das práticas alimentares saudáveis, de 
comunidades tradicionais como quilombolas e indígenas, e promovam base para 
discussão, transformação e reavaliação das políticas públicas, corrobora para a 
continuidade de tal realidade.  
A abordagem da segurança alimentar e nutricional de tais comunidades sob os aspectos 
da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável dos recursos, pertinente 
também aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU), ainda é precária e necessita de maior 
aprofundamento. Foram encontradas poucas publicações elencando esse tema e, as 
que foram encontradas, não trabalharam o tema levando em consideração a Agenda, 
que busca fomentar planos de ação para a consolidação de um mundo mais sustentável. 
Pode-se defender que a inserção das diretrizes da Agenda 2030 deve ser considerada 
aspecto fundamental e pertinente na discussão de SAN na atualidade em consonância 
com os debates internacionais. 
A pesquisa também resultou em trabalho produzido para divulgação no Seminário de 
Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFRN, através da 
apresentação oral com o título “A POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL NO BRASIL: CLASSIFICANDO A PRODUÇÃO INTECTUAL 
BRASILEIRA À LUZ DA LEI No. 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006”, dentro do 
grupo temático “Gestão Social, Reforma Agrária e Desenvolvimento Territorial”. 
 
Conclusão 

 
Com os dados analisados, pode-se observar carente abordagem acadêmica de 
discussões sobre SAN no Brasil envolvendo o tema conservação e da biodiversidade e 
utilização sustentável dos recursos (item II do Art. 4º). Foram encontradas poucas 
publicações elencando esse tema e, as que foram encontradas, não trabalharam o tema 
levando em consideração a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para o desenvolvimento sustentável, que busca fomentar planos de ação para a 
consolidação de um mundo mais sustentável. Pode-se defender que a inserção das 
diretrizes da Agenda deve ser considerada aspecto fundamental e pertinente na 
discussão de SAN na atualidade em consonância com os debates internacionais.  
Observa-se também carência de publicações no âmbito da segurança alimentar e 
nutricional de tais comunidades tradicionais, em particular indígenas e quilombolas, com 
foco em promoção de saúde, nutrição e alimentação da população, como já relatado por 
outros autores (CALAZANS et al., 2017), o que é preocupante por tais comunidades se 
inserirem em um contexto socioeconômico vulnerável e necessitarem que estudos e 
levantamentos de diagnóstico sejam realizados e, assim, trazer a atenção do poder 
público para fomentar políticas públicas que alcancem efetivamente estas populações.  
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A constatação da insuficiente produção científica na temática de segurança alimentar e 
nutricional de comunidades indígenas e quilombolas, no âmbito da saúde, nutrição e 
alimentação da população, traz um alerta para a necessidade de engajamento 
acadêmico e um olhar diferenciado dos pesquisadores e da sociedade para a realidade 
de tais populações, e abre espaço para as discussões dentro desse tema de pesquisa 
tão pertinente, no sentido de possibilitar o entendimento das dinâmicas sociais em que 
estão inseridas, potencialidades e vulnerabilidades particulares de cada uma, 
subsidiando a renovação e implementação de políticas públicas promotoras da 
segurança alimentar de forma mais efetiva no território brasileiro. Em pesquisas futuras, 
podem ser incluídas também dissertações sobre o tema na revisão realizada, de modo 
a possibilitar comparação sobre os diversos âmbitos da produção acadêmica sobre 
segurança alimentar e nutricional, equiparando os diferentes trabalhos sobre o tema. 
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