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EDITORIAL

Prezados Leitores,

Neste número damos continuidade a proposta da edição anterior da revista Connexio, nos 
permitindo discutir sobre os mais diversos temas alinhados à gestão. O impacto da crise 
econômica, inovação, mineração e outros assuntos são espaço para uma discussão mul-
tidisciplinar, nos elevando a uma leitura construtiva. Eis a relação dos artigos publicados:

1 – GERMINAL: UM OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES PATRONAIS A PARTIR DAS 
MINAS DE CARVÃO NO SÉCULO XIX

2 – INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS EM MUNICÍPIO DA RE-
GIÃO NORDESTE DO RS

3 – UMA PROPOSTA DE INDICADORES DE VULNERABILIDADE DE INFRAES-
TRUTURA URBANA: A CIDADE MÉDIA COMO REFERENCIA

4 – O EFEITO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DESEMPENHO E NA FREQU-
ÊNCIA ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO MÉDIO DO NORDESTE 
BRASILEIRO

Agradecemos o apoio de todos os envolvidos no processo de publicação. 

Tenham uma excelente experiência de leitura!

Laís Barreto e Marisete Welter
As editoras 
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GERMINAL: UM OLHAR SOBRE AS 
RELAÇÕES PATRONAIS A PARTIR DAS 
MINAS DE CARVÃO NO SÉCULO XIX

Sâmya Nagle de Oliveira Sousa
Mestre em Ciência Política. Universidade Federal do 

Piauí. E-mail: samyanagle@hotmail.com

Envio em: Novembro de 2017

Aceite em: Fevereiro de 2018

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade analisar como se desenvolveram as relações patro-
nais no início do século XIX, utilizando como referência o filme “Germinal” (1993), em que será 
possível verificar como essa relação ocorre nas minas de carvão, fonte de energia no período. 
A abordagem é qualitativa, pois não há o interesse aqui em quantificar a realidade observada, 
utilizando a complementação de dois métodos: estudo observacional em linguagem fílmica e 
análise de discurso. Como resultado principal observa-se situações muito precárias de trabalho, 
muitas vezes desumanas. Igualmente, nota-se a tensão constante entre patrões e empregados, 
culminando em movimentos grevistas. Percebe-se, ainda, que o trabalho ocupa boa parte da vida 
dos indivíduos e que é um campo que tem ingerência nas outras áreas da vida cotidiana. 

Palavras-Chave: Revolução Industrial. Relações Patronais. Minas de carvão. 

GERMINAL: A LOOK AT PATRONIAL RELATIONS FROM 
COAL MINES IN THE NINETEENTH CENTURY

ABSTRACT: This paper aims to analyze how the industrial relations developed in the early ninete-
enth century, using as reference the film “Germinal” (1993), in which it will be possible to verify 
how this relationship occurs in the coal mines, the energy source in the period. The approach is 
qualitative since there is no interest here in quantifying the observed reality, using the complemen-
tation of two methods: an observational study in film language and a discourse analysis. The main 
result is the observation of very precarious situations of work, often inhumane. Likewise, it can be 
noticed the constant tension between bosses and employees, culminating in striking movements. 
Additionally, it is observed that the work occupies a good part of the life of the individuals and that 
it is a field that has interference in the other areas of the daily life.

 Keywords: Industrial Revolution. Employee Relations. Coal mines.

1. INTRODUÇÃO
O homem feudal vê o seu universo mudar completamente a partir da gênese da socie-
dade capitalista. Comparado ao homem moderno, a transformação é imensa. No sis-
tema feudal, uma sociedade estática, havia uma previsibilidade em todas as relações 
sociais, isto é, cada um sabia a sua posição e função social, sem qualquer perspectiva 
de oscilação nessa condição.

A partir da sociedade capitalista identifica-se uma dinâmica nunca antes vista, em que 
imperava a falta de previsibilidade nas interações sociais. O sistema capitalista surge entre 
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o fim do século XVIII e XIX, trazendo tendências de urbanização, a Revolução Industrial 
e suas novas relações de trabalho, que teve consequências diversas na vida privada dos 
indivíduos e suas famílias. 

Dessa forma, o trabalhador que tinha a sua atividade profissional ligada à sua vida privada, 
pois muitas vezes trabalhava em casa, por vezes treinando seus filhos no ofício, fazia o seu 
horário de trabalho e o realizava em ritmo próprio com o advento da sociedade capitalista, 
sendo obrigado a sair de casa para trabalhar nas fábricas, devendo obedecer um horário e 
recebendo salário insatisfatório pelo seu serviço.

Deve-se lembrar que nesse período não havia as garantias estabelecidas pelas leis traba-
lhistas, como décimo terceiro e salário mínimo, a carga horária de trabalho variava de 14 
a 18 horas diárias. Ressalta-se ainda a inserção da mulher no mercado de trabalho não 
como uma forma de independência do homem, mas como uma forma de complementação 
da renda familiar, bem como era permitido o trabalho infantil. Com tais características, os 
homens deviam se adaptar a essa nova forma de viver, na qual o caráter patronal e formal 
da relação de produção passa a ser uma das mais importantes nas suas vidas. 

O período é retratado no filme Germinal (1993), dirigido por Claude Berri, baseado em livro 
homônimo de Émile Zola. O longa metragem gira no século XIX, na França, em torno de 
uma mina de carvão, produto que seria usado para geração de energia e nas máquinas a 
vapor nas unidades fabris da época. Dessa maneira, é possível observar a partir das rela-
ções entre trabalhadores e patrões a organização de suas vidas e as tensões assomadas 
pela atividade perigosa nas minas.

Diante do exposto, a proposta deste trabalho é realizar, por meio de um estudo observa-
cional em linguagem fílmica aliado a uma análise de discurso crítica, um estudo acerca das 
relações trabalhistas no período e seus efeitos para a vida do homem da época, utilizando 
para isso o filme supracitado.

O artigo está dividido em tópicos e, após essa breve introdução, será descrita a evolução do 
trabalho nas organizações industriais e qual o papel destinado ao empregado nesse cenário; 
a seguir, tem-se a explanação a respeito dos caminhos metodológicos e os métodos eleitos 
aqui e, posteriormente, a análise do filme. Por fim, as considerações finais e referências. 

2. ORGANIZAÇÕES INDUSTRIAIS 
E RELAÇÕES PATRONAIS

As novas relações sociais e de produção experimentadas no sistema capitalista surgem 
como produto histórico da transição de uma sociedade estática para outra, na qual impera 
o dinamismo. Assim, a industrialização introduzida primeiro na Inglaterra e que ocorre ain-
da no século XVIII é responsável por modificar “sociedades baseadas na produção agrícola 
em outras de novo tipo, em que as organizações econômicas [...] tiveram uma importân-
cia decisiva no estabelecimento de novas formas de relacionamento entre os indivíduos” 
(DIAS, 2012, p. 56). O autor fala que essas modificações são responsáveis por uma desor-
ganização social, a saber:
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a) O crescente aumento da importância do trabalho da vida do homem.

b) Valorização inicial do operário, não como pessoa, mas como extensão de uma 
máquina.

c) Dificuldade de adaptação dos trabalhadores às novas condições impostas pela 
organização industrial (disciplina, por exemplo).

d) Crescente miséria social entre os operários, com o avanço das inovações tec-
nológicas.

e) Desarticulação da sociedade estamental, e o surgimento de uma sociedade de 
classe.

f) Aumento crescente da oposição entre as classes sociais.

g) Desarticulação do sistema hierárquico do sistema tradicional, tanto ao nível de 
ofícios, como ao nível de organização familiar.

h) Perda da identidade social (o trabalhador perde seus laços comunitários tradicio-
nais e não consegue estabelecer outros no novo ambiente. (DIAS, 2012, p. 57).

Tradicionalmente, a Revolução Industrial é dividida em dois momentos: a primeira, em 
que se destaca essa desordem, causada pela falta de sincronização entre as instituições 
tradicionais e as modernas, no sistema produtivo temos a inserção da máquina a vapor 
e a principal fonte de energia, o carvão mineral; no segundo momento, observa-se uma 
intensificação nos processos industriais elevando a sua produção, como, também, uma 
tentativa de racionalização do sistema de produção.

No tocante, principalmente a Primeira Revolução Industrial, verificam-se transformações 
intensas como o surgimento das classes sociais, a subida da classe burguesa como classe 
dominante, o trabalho passa a ser um dos (se não o maior) aspectos mais importantes na 
vida dos indivíduos e a situação cada vez mais precária dos trabalhadores em decorrência 
dos baixos salários, horário de trabalho estafante, quase nenhuma preocupação com se-
gurança do trabalho etc.

Em resposta as duras condições de trabalho surgem os primeiros movimentos sociais e 
sindicatos mais estruturados para lutar pelos direitos dos operários, ao passo que “os traba-
lhadores são oprimidos de forma violenta pelos aparelhos ideológicos do Estado” (OLIVEI-
RA, 2002, p.93). Quer dizer, os trabalhadores historicamente sofrem repressões duras de 
instituições como a polícia para desarticular movimentos que questionem a ordem vigente.

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho tem caráter qualitativo, já que não há interesse em quantificar a 
realidade a qual se debruça. “Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYAO, 2010, p. 20).

As Ciências Sociais desde sua origem se preocupam com os fenômenos sociais. A partir do 
século XX, e cada vez mais tem se utilizado de recursos visuais para estudo desses fenô-
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menos, ainda que de maneira tardia como afirma Ferro (2005). O uso de diversos recursos 
audiovisuais tem sido cada vez mais usados no processo ensino-aprendizagem, seja atra-
vés de filmes, músicas, fotografias etc. Relativamente aos filmes, podem ser usados para 
observação de uma realidade passada, ainda que seja uma obra fictícia:

[...]Maurice Merleau-Ponty considerou o cinema uma arte fenomenológica, no 
sentido de que o filme não é uma simples soma de imagens fixas e, sim, a per-
cepção do todo que é acompanhada de uma unidade temporal, visual e sonora. 
Do mesmo modo, a significação do cinema passa a ser possível diante da per-
cepção do indivíduo que, em vez de pensar o filme, percebe-o. Nesse contexto, 
a percepção, o olhar e a memória são os agentes de modificação entre o real e 
o irreal e tornam-se mais que receptores de sensações, pois realizam um traba-
lho intelectual, possibilitando uma reflexão entre a realidade e o irreal (VIEGAS, 
2008 apud FREITAS; LEITE, 2015, p. 90).

A utilização da observação se justifica, pois “a observação é o método apropriado, de 
acordo com Cooper e Schindler (2003), para a análise de recursos estéticos, pois além de 
possibilitar a coleta de dados visuais, envolve também a audição, o olfato e o tato” (MA-
TOS et al, 2011, p. 440). O observador, assim, é um expectador, que ao assistir ao filme 
o faz de maneira clínica, conforme Patton (2002). A observação, configura-se como não 
participante, ou seja, de maneira indireta. “Na observação não participante, o pesquisador 
toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: 
permanece de fora.  Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas 
situações; faz mais o papel de espectador” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 90).

Considerando a observação em linguagem fílmica, Machado e Matos (2012), nos alertam 
para as etapas a serem observadas para utilização do método: definição do problema de 
pesquisa, a escolha das fontes, a seleção do filme, a interpretação da narrativa do filme, 
divisão dos dados e eleição de quais serão explorados, fundamentação desses dados e, 
finalmente, a construção do texto final.

No que concerne a temática do discurso, precisa-se ter em mente que não há uma única 
análise de discurso, mas várias, conforme Bauer e Gaskel (2010). Entretanto, possui qua-
tro proposições principais: “uma preocupação com o discurso em si mesmo; uma visão da 
linguagem como construtiva (criadora) e construída; uma ênfase no discurso como forma 
de ação; e uma convicção na organização retórica do discurso” (2010, p. 247).

Dentre as principais correntes teóricas, tem-se a Análise de discurso Francesa baseada 
principalmente em Pêcheux, tido como o Pai da Análise de Discurso, Análise de Discurso 
Francesa Contemporânea e a Análise de Discurso Crítica. 

Este trabalho se utiliza da Análise de Discurso Crítica, de Norman Fairclough, e tem por 
intuito responder a três questões básicas: As relações dialéticas entre discurso e práticas 
sociais; O grau de conscientização que as pessoas têm (ou, o mais provável para ele, não 
têm) acerca dessas relações; e o papel essencial do discurso nas mudanças sociais. O 
autor esclarece que “a constituição discursiva da sociedade não emana de um livre jogo 
de ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma prática social firmemente enraizada em 
estruturas sociais materiais concretas, orientando-se para elas” (2001, p. 93).
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4. ESTUDO OBSERVACIONAL 
E ANÁLISE DE DISCURSO

Nesta seção, são apresentadas as cenas mais relevantes do filme e simultaneamente a análise 
das mesmas, bem como servindo-se da base teórica para direcionamento do olhar crítico.

O filme observado é Germinal (1993), dirigido por Claude Berri, no qual a história que nos 
é contada relata o início dos sindicatos e primeiros movimentos grevistas, no século XIX, 
a partir de uma comunidade formada por mineiros na França. O período marcado pelas 
mudanças profundas na sociedade, proveniente, principalmente, da Revolução Industrial, 
torna possível analisar como se davam as relações patronais, como também verificar o 
cotidiano do trabalho nas minas de carvão no período.

O início do filme mostra o personagem Étienne chegando a mina Voreux, procurando em-
prego, onde encontra com Bonnemort. Esse, já com 58 anos de idade, trabalhando na mina 
desde os 8 anos, começa a tossir e expelir um líquido de cor preta pela boca e lhe informa 
que não há vagas ali:

Étienne: Já trabalha a muito tempo nessa mina?
Bonnemort: Desde quando ainda não tinha oito anos. Agora tenho cinquenta e 
oito. Faça a conta. (o personagem começa a tossir e escarra um líquido preto).
Étienne: Isso é sangue?
Bonnemort: Não, é carvão. Tenho tanto no meu corpo que dá para me aquecer 
até à morte. Já faz cinco anos que não desço, tinha isso tudo armazenado sem 
saber. Ajuda a se conservar. Vamos, bonita (fala com uma égua). Se o senhor 
Hannebeau nos vê aqui conversando...
Étienne: A mina é do senhor Hannebeau?
Bonnemort: Não, é o Diretor. Cobra um salário como nós. 
Étienne: Então, de quem é isso tudo?
Bonnemort: Isto tudo? Não se sabe ... será de alguém

A passagem nos revela que a vida na mina não é fácil, é perigosa e acarreta várias doenças. 
Além disso, expõe o não conhecimento do dono da mina, ou seja, os mineiros não têm 
conhecimento de quem seja o verdadeiro patrão, tendo contato apenas com encarregados 
e com o diretor da mina.

Os mineiros acordavam ainda de madrugada para irem trabalhar. As famílias grandes, so-
mente os filhos menores não trabalhavam. No núcleo principal do filme está a família de 
Maheu, personagem interpretado por Gérard Depardieu, e é composta por dez integrantes. 
O grupo desperta quando ainda está escuro, tomam um rápido e precário café da manhã e 
seguem para o emprego. Interessante notar que no período trabalhavam homens, mulhe-
res e crianças nas minas.

Enquanto isso, a Mãe (Maheude) e os dois filhos menores seguem para pedir esmolas às 
famílias mais abastadas da região. Maheude e os filhos chegam durante o café da manhã da 
família Grègoire; a família doa roupas às crianças. A Mãe diz que não têm nada para comer 
em casa e pede um pouco de dinheiro, que é prontamente negado, alegando que a Compa-
nhia já lhes dá moradia e aquecimento e que é preciso economizar os salários que recebem. 
A filha da família rica dá um pedaço de pão às crianças, o que para eles já seria muito.
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Dentro da mina, as reclamações dos encarregados aumentam com relação às escoras. Os 
mineiros estão sofrendo ameaças de multas por não estarem fazendo bem os escoramen-
tos da mina, podendo ocasionar desmoronamentos. A situação vai ficando cada vez mais 
tensa e alguns trabalhadores começam a falar sobre mobilização dos trabalhadores. Étien-
ne, que conseguiu uma vaga no lugar de outro funcionário que faleceu, fala da necessidade 
dos trabalhadores se unirem contra os desmandos do Diretor, relatando que em Londres já 
foi criada a Associação Internacional de Trabalhadores; ele, também, incentiva a criação de 
um fundo, onde os trabalhadores fariam doações e que em caso de greve seria usado para 
as necessidades dos mineiros. 

Após um desmoronamento em Voreux, no qual um dos filhos de Maheu quase perde uma 
perna, os trabalhadores sofrem multas aplicadas pelo Diretor. Diante da situação, Étienne 
faz uma votação para saber quem apoia a greve e a maioria dos trabalhadores presentes 
aprovam e, assim, é declarada a greve.

O Diretor ao saber da greve tenta “negociar” com um grupo de mineiros, alegando que os 
operários foram iludidos, que a Associação Internacional de Trabalhadores quer destruir a 
sociedade. Destaca, ainda, os investimentos para se montar e manter uma mina de carvão. 
O dirigente revela que a Companhia quer controlar o fundo criado pelos trabalhadores, 
argumentando que é para o bem deles. Os trabalhadores não aceitam essas justificativas e 
saem de lá sem solucionar o problema.

Dentre as cenas curiosas, salienta-se a que o Diretor avisando a sua esposa (Madame 
Hennebeau) que por causa da greve seria melhor cancelar o almoço de noivado de seu 
sobrinho, marcado para aquele dia. A esposa se recusa veementemente a suspender o 
encontro, declarando que a situação vivida na mina não lhe interessa. Um banquete, de 
fato, se realiza, revelando mais uma vez a discrepância entre os hábitos alimentares dos 
gerentes das minas e dos operários. Diante da passagem abaixo, fica evidente a real falta 
de interesse pelas queixas dos operários.

Mme. Hennebeau: O que se passou?
Diretor: Creio que seria muito melhor anular o almoço de hoje com os Grègoi-
re. A greve começou esta manhã 
Mme. Hennebeau: Estão em greve? E o que nos importa? Não vamos anular o 
almoço por causa disso [...] Bom, faremos a visita em outro dia, mas o almo-
ço está preparado. É imprescindível receber essa gente. O casamento do seu 
sobrinho deveria ser mais importante do que as asneiras dos seus operários. 
Vamos, eu te peço... não me contrarie. 
Diretor: De acordo. Não cancelaremos nada.

As esposas dos mineiros, igualmente, se rebelam e decidem acompanhar os maridos nos 
protestos. O grupo decide então marchar até as outras minas e impedir que os operários 
que não aderiram à greve trabalhassem, o que ocasiona muitas brigas e confusão. Os 
grevistas destroem tudo que veem pela frente. Na mina Jean-Bart, o gerente (Deneulin) 
tenta negociar com os operários. O administrador afirma que se conceder o aumento que 
os mineiros estão pedindo ele é um homem morto, e para que os operários possam viver 
ele precisa viver primeiro e que o menor aumento nos salários o arruinaria. Ao não obter 
sucesso na negociação, decide falar a sós com o funcionário Chaval, que estava encabe-
çando o pedido de greve. 
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Deneulin: Compreenda, surpreende-me que um operário como você compro-
meta deste modo o seu futuro. Já a algum tempo estou a pensar em promover 
você... é inteligente, capaz. Não enlouqueça. Recupere o juízo. Prometo que te 
promoverei a capataz. Prometo. O que tem a dizer? Não gostaria de ser capataz? 
Ouça-me ninguém tirará nada desta greve, nem vocês, nem eu. Estou endivida-
do desde que comecei a modernização das máquinas... seja razoável. Quer me 
arruinar? Pense... mas pense bem. 

O operário acaba aceitando a promoção, e fica do lado do patrão na questão da greve. 
Repetindo, até mesmo, o seu discurso, mencionando que se Deneulin vai à falência, todos 
perderiam e que isso seria pior.  Sendo repudiado pelos outros colegas que queriam aderir 
ao movimento grevista. 

A greve dura mais de dois meses. As minas paradas e os mineiros e suas famílias passan-
do fome. A Companhia decide, então, trazer operários belgas para trabalharem na mina 
Voreux sob proteção dos guardas. A mina, consequentemente, volta a funcionar, gerando 
mais conflitos entre os grevistas e os guardas, ocasionando a morte de alguns mineiros, a 
exemplo de Maheu. 

Perante às necessidades passadas pelas famílias dos operários e que ao fim não conse-
guiram obter sucesso em suas reinvindicações, os trabalhadores acabam por colocar a 
culpa de tudo em Étienne, já que foi ele quem liderou o movimento grevista. Ao fim, todos 
voltam ao trabalho, sem conseguir melhorias nas condições de trabalho, na relação com os 
patrões e sem melhora dos salários, ou seja, voltou tudo ao que era antes.

Conforme as cenas descritas, constata-se no filme dois discursos principais: o discurso dos 
diretores das minas e das famílias burguesas e o outro, o discurso dos mineiros e suas famílias.

O primeiro, sempre mostra os operários como preguiçosos (como quando recebem a res-
ponsabilidade pelos maus escoramentos das minas), sem consciência do esforço que os 
diretores fazem para manter os postos de trabalho dos mineiros (como se fizessem um 
favor, uma bondade a eles) e entendem que as necessidades pelas quais passam suas fa-
mílias é culpa deles próprios ao não economizarem o salário que ganham (não levando em 
consideração que o pagamento recebido nas minas é irrisório, sendo impossível promover 
condições dignas de vivência).

O outro discurso se refere ao dos mineiros e suas famílias que conforme a sua experiência 
entendem que não recebem salários dignos, que a atividade é muito perigosa, ocasionando 
doenças e que a aplicação das multas é uma medida excessiva por parte da direção das 
minas. Assim, consideram que devem buscar melhorias. Inicialmente, tentam conversar, e, 
posteriormente, decidem por medidas mais drásticas, como a greve. 

Percebe-se que, apesar de parte dos mineiros serem contra a greve, a maioria adere ao mo-
vimento. Uma justificativa para isso, considera-se a explicação de Hobsbawn quando diz:

Houve algumas extraordinárias exceções, entre as quais distinguiram-se os mi-
neiros, por sua verdadeira diferença em relação aos carpinteiros e charuteiros, 
os ferreiros-mecânicos, os tipógrafos e os demais artesãos assalariados [...] De 
um modo ou de outro, essas massas de homens robustos que trabalhavam nas 
trevas, quase sempre morando  com suas famílias em comunidades isoladas, 
tão inacessíveis, e áridas quanto suas minas, ligados entre si pela solidariedade 
do trabalho e da comunidade e pela dura e perigosa atividade, mostravam uma 
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marcante propensão para engajar-se em lutas coletivas; mesmo na França e nos 
EUA, os mineiros de carvão formaram, pelo menos intermitentemente, podero-
sos sindicatos (2010, p. 196-197). 

Está visível, conjuntamente, a esfera do poder presente na relação patrão-empregado rela-
tada no longa-metragem: no poder de punir os operários quando achar necessário, como 
na aplicação das multas; depois, quando convence alguns mineiros a não aderirem a greve; 
e, ainda, quando os diretores não rendem-se às táticas dos mineiros e decidem trazer tra-
balhadores de outros países a ceder aos manifestantes.

O poder, que segundo Dias (2012), é um dos mais significativos processos sociais, no 
qual um indivíduo ou mais tem a capacidade de alterar o comportamento de outro(s). Nas 
organizações é um campo fundamental, uma vez que as relações produtivas no capitalis-
mo são baseadas, também, em hierarquia. Assim, “o exercício do poder do ponto de vista 
administrativo é inerente à função gerencial, pois trata-se de induzir pessoas a agirem de 
acordo com determinadas expectativas “[...]quem administra o faz influenciando o com-
portamento de outras pessoas, portanto exercendo algum poder” (2012, p. 192). 

Apreende-se, dessa forma, que ambos os discursos são produtos de um período de pro-
fundas turbulências, no qual acentuam-se as disputas entre as duas classes sociais bur-
guesia e operários. Tensão que ganha evidência principalmente a partir da sociedade mo-
derna, com o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As relações patronais na contemporaneidade têm uma relevância significativa, já que o 
trabalho ocupa boa parte da vida dos indivíduos adultos, fato que instigou o questiona-
mento de como essas relações se desenvolviam no início da sociedade capitalista. Estágio 
de profundas mudanças que acarretaram consequências em todas as áreas da sociedade.

O presente artigo procurou lançar um olhar sobre as relações patronais do início do século 
XIX, tomando por base o trabalho de operários nas minas de carvão, representado no filme 
Germinal (1993). O interesse pelo labor nas minas se dá em decorrência de que o carvão 
era a principal fonte de energia do período, servindo como combustível para as fábricas e 
máquinas a vapor. 

Por meio da combinação de dois métodos de análise, estudo observacional em linguagem 
fílmica e análise de discurso, foi possível apurar que as condições de trabalho eram precá-
rias, instáveis. Os patrões extraiam o máximo de seus operários, não se importando muitas 
vezes com a falta de segurança nas minas, ou se estavam passando fome, sem qualquer 
preocupação com melhorias e desenvolvimento sustentável, como hoje é uma preocupa-
ção do setor, como afirma Mesquita et al (2017). Segundo as cenas do filme, ressalta-se a 
preocupação primeira dos patrões com seus ganhos e sobrevivência própria.

Observou-se, além disso, os primeiros passos dos movimentos de trabalhadores e sindi-
catos, requisitando melhorias de trabalho e de vida, como também verificou-se a forma, 
algumas vezes até violenta, como foram repreendidos.

O interesse em voltar ao passado é, ademais, conhecer como chegamos a realidade atual. 
Atenta-se que situações vistas no filme se repetem com frequência no presente.



19

6. REFERÊNCIAS
COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. 7.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2003.

DE MESQUITA, Rafael Fernandes; XAVIER, Andre; KLEIN, Bern; MATOS, Fátima Regina 
Ney. Mining and the Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Envi-
ronment and Engineering (GREE), v. 2, p. 29-34, 2017.

DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pes-
quisa Social: Teoria, método e criatividade. 29 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

DIAS, Reinaldo. Sociologia das Organizações. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Coord. trad. revisão e prefácio à ed. Brasi-
leira: Izabel Magalhães. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

FERRO, Lígia. Ao encontro da Sociologia visual. Sociologia: Revista da Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto, vol. XXV, 2005, pp.373-398.

FREITAS, Alessandra Demite Gonçalves de; LLEITE, Nildes Raimunda Pitombo. Lingua-
gem fílmica: uma metáfora de comunicação para análise dos discursos nas organizações.  
R.Adm., São Paulo, v.50, n.1, p.89-104, jan./fev./mar. 2015.

GERMINAL. Direção: Claude Berri. Lume Filmes, 1993. 1 DVD (160 min).

GILL, Rosalind. Análise de Discurso. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (orgs.). 
Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Pedrinho Gareschi 
(trad.). 8. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. 13.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

MACHADO, D. Q.; MATOS, F. R. N. (Org.). Estudos observacionais em linguagem fílmica. 
1. ed. Curitiba, PR: CRV, 2012. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: planejamento 
e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração e interpretação 
de dados. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MATOS, F. R. N.; LIMA, A. C.; GIESBRECHT, C. M. Estudo observacional das relações de 
poder no filme O Óleo de Lorenzo. Cadernos EBAPE.BR, v. 9, n. 2, artigo 11, jun. 2011.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Sociologia das Organizações: uma análise do homem e das em-
presas no ambiente competitivo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

PATTON, M. Q. Qualitative research and evaluation methods. London: Sage Publications, 
2002.



21

INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 
DE STARTUPS EM MUNICÍPIO 
DA REGIÃO NORDESTE DO RS

Lucas Mostardeiro Lemos
Mestrando em Administração. Universidade de Caxias do Sul. E-mail: lmlemos1@ucs.br

Vitória Cristina Nunes 
Estudante de Medicina Veterinária. Universidade de Caxias do Sul. Bolsista 

de Iniciação Científica PROBIC FAPERGS. E-mail: vcnunes2@ucs.br

Vitória Perini Gobbi
Estudante de Jornalismo. Universidade de Caxias do Sul. Bolsista de 

Iniciação Científica BIC UCS. E-mail: viihgobbi@gmail.com

Marcia Rohr Cruz
Doutorado em Administração. Universidade de Caxias do Sul, 

UCS, Brasil. E-mail: marciarohrcruz@gmail.com

Maria Emilia Camargo
Pós-doutorado em Controle Estatístico de Processo. 

E-mail: mariaemiliappga@gmail.com

Envio em: Novembro de 2017

Aceite em: Fevereiro de 2018

RESUMO: As startups cresceram no Brasil na última década. No entanto, muitos empreendedores, 
após idealizar seus negócios, encontram dificuldades para colocá-los no mercado e torná-los 
escaláveis. Este artigo teve como objetivo identificar técnicas e ferramentas de inovação que 
contribuem para a criação de startups. A base teórica utilizada versa sob o contexto econômico 
de startups e suas fases de desenvolvimento, conceitos, técnicas e ferramentas de inovação. 
Além de temas como: empreendedorismo, explicando os processos de idealização de negócios, 
benefícios para a economia e para as pessoas; startups, abordando sobre o conceito e processos 
de criação; ferramentas de inovação, explicando sobre a importância para a tomada de decisão 
na criação de um modelo de negócio e tipos de ferramentas como os drivers de inovação, radar 
da inovação, e framework de negócio. Como metodologia, utilizou-se uma pesquisa qualitativa, 
de caráter exploratório-descritivo, sendo entrevistados um presidente de uma entidade de classe 
empresarial, um diretor de uma incubadora e um gestor público de um município. Dentre os prin-
cipais resultados, notou-se que as ferramentas radar da inovação, drivers da inovação e framework 
de negócio são benéficas para a idealização de startups para os empreendedores em suas dife-
rentes fases de criação, implementação e maximização de lucros.

Palavras-Chave: Inovação. Startups. Modelo de negócios.

INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF STARTUPS IN 
MUNICIPALITY OF THE NORTHEAST REGION OF RS

ABSTRACT: Startups have grown in Brazil in the last decade. However, many entrepreneurs, after 
idealizing their business, find difficult to put them on the market and make them scalable. This arti-
cle aimed to identify techniques and innovative tools that contribute to the creation of startups. The 
theoretical basis used is based on the economic context of startups and their development pha-
ses, concepts, techniques and innovative tools. In addition to themes such as: entrepreneurship, 
explaining the processes of idealization of business, benefits for the economy and for people; 
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startups, approaching the concept and creation processes; innovative tools, explaining about the 
importance for decision making in creating a business model and types of tools such as innovati-
ve drivers, innovative radar, and business framework. This is a qualitative, exploratory-descriptive 
research; a president of a business-class entity, a director of an incubator and a public manager of 
a municipality were interviewed. Among the main results, it was noted that the innovative radar to-
ols, the drivers of innovation and the business framework are beneficial for the idealization of star-
tups for entrepreneurs in their different stages of creation, implementation and profit maximization.

Keywords: Innovation. Startups. Business model.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, conforme reportagem no site Pequenas Empresas e Grandes Negócios (2017), 
existe uma taxa de mortalidade alta de startups, em que 50% das startups brasileiras não 
passam dos quatro anos de vida. O professor Guilherme Pereira da faculdade de informática 
e Inovação de São Paulo justifica que essa curta jornada das startups se deve à falta de cons-
ciência sobre o negócio, seja pela rentabilidade, busca de receita, crescimento financeiro ou 
colocar o cliente a frente de tudo no qual é necessário colocar o negócio a frente de tudo.

A inovação consiste em melhorias incrementais, em todos os setores da empresa, níveis 
hierárquicos e colaboradores, sendo resultado de um processo sistematizado, organizado, 
controlado e mensurado e não necessariamente de uma inspiração repentina de um indiví-
duo (GIGLIO; WECHSLER; BRAGOTTO, 2016).

Na fase gestão de ideias, em que o processo ao Front End da inovação é considerado o 
centro da gestão da inovação, as ideias são fortemente evidenciadas, podendo ser apoiada 
e estimulada por meio da aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para inovação 
(BUCHELE, et al. 2017).

Nesse sentido, este artigo pretende responder o seguinte problema de pesquisa: o uso de 
ferramentas de inovação na idealização de startups colabora para seu desenvolvimento? 
E tem como objetivo geral identificar técnicas e ferramentas de inovação que contribuem 
para a criação de startups e norteado pelos objetivos específicos: identificar quais as ferra-
mentas e técnicas de inovação para a gestão de startups; analisar as fases da idealização de 
startups e verificar a influência das ferramentas de inovação na criação de startups.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta etapa do estudo, serão apresentadas as principais referências teóricas para a cons-
trução da base conceitual, que norteou a construção deste artigo, onde realizou-se uma 
pesquisa em e-books, livros, sites e artigos para a construção da base conceitual.

Este tópico está divido em subtópicos que são: empreendedorismo, startups e ferramentas 
de inovação. No tópico ferramentas de inovação, este divide-se em: drivers da inovação, 
radar da inovação e framework. 

2.1. EMPREENDEDORISMO
A medida da riqueza de uma nação é a capacidade de produzir bens e serviços em quanti-
dade suficiente para o bem-estar da população e com isso uma das saídas para solucionar 
os problemas socioeconômicos que o Brasil passa é através da livre iniciativa dos em-
preendedores, dando liberdade para a criatividade dos mesmos, para produzirem bens e 
serviços (DEGEN, 2005).
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Empreendedorismo, de forma técnica, é uma área do conhecimento que estuda todos os 
processos de idealização de um negócio, considerando tanto a geração de valor sobre uma 
ideia, quanto a agregação de valor na mesma, com relação aos produtos e processos que 
já existem (BIAGIO, 2012).

Para o profissional, o empreendedorismo acarreta na geração de novos empregos, atendi-
mento as necessidades do público-alvo e pessoais e profissionais do empreendedor (DU-
ARTE; CARMO; VALADÃO, 2017).

2.2. STARTUPS
As startups são empresas que estão em fase inicial, sendo que o conceito surgiu nos Esta-
dos Unidos há algumas décadas, mas depois, este conceito se popularizou no Brasil entre 
os anos 1996 e 2001 a partir da explosão da bolha ponto-com (ABSTARTUPS, 2017).

O sucesso de uma startup está na capacidade de sobrevivência, unida com a capacidade de 
responder ao mercado sobre suas ideias, e na utilização dos programas de aceleração pri-
vados ou governamentais, oferecidos para as startups, assim garantindo sua sobrevivência 
nos primeiros anos de atividade (BRASSCOM, 2017).

Os programas de aceleração executados pelas empresas tem o intuito de unir o potencial 
inovador das startups, como recursos que a empresa possui e que com a junção de co-
nhecimento, competência e recursos de startups e inovações os resultados são benéficos 
para todas as partes envolvidas gerando inovações (CARNEIRO; FULANI; COSTA, 2017).

2.3. FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO
O processo de inovação abrange a geração de ideias, o trabalho das equipes multidisci-
plinares e a implementação de solução e que os aspectos organizacionais e de gestão são 
considerados uma variável influente na inovação e que essa variável é um esforço que re-
quer a integração de um conjunto de conhecimentos e para se chegar a isso, a estruturação 
deste processo, concede a criação de ambientes destinados a inovação e o desenvolvimen-
to contínuo do capital humano (BONONI; SBRAGIA, 2011)

Na gestão da inovação, a tomada de decisão acontece em todos os níveis organizacionais 
e correspondente ao desenvolvimento dos ambientes interno e externo, não ocorrendo de 
forma isolada, mas também não restrita aos altos escalões (POSSOLI, 2012). O uso de 
ferramentas para inovação é um fator importante que oferece suporte para o processo da 
gestão da inovação, crescendo as chances para atingir o sucesso (BUCHELE et al. 2017).

2.3.1. Radar da inovação

Conforme Sawhney (et al. 2006 citado por Oliveira et al. 2011), o autor propõe uma ferra-
menta chamada radar da inovação e esta realiza uma relação de dimensões, com isso uma 
organização pode buscar diversos caminhos para inovar, reunindo quatro dimensões prin-
cipais que são: ofertas criadas; clientes atendidos; processos empregados e praça (3W1H- 
what, where, who e how).
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O radar da inovação possibilita a empresa obter maior vantagem competitiva, desde que 
aponte dimensões poucos exploradas e que com o tempo podem tornar-se um diferencial 
competitivo (CARVALHO, 2015).

2.3.2. Drivers da inovação

Ao simplificar o conceito de inovação, tem-se que é a prática de buscar novas ideias de 
maneira correta, com isso, para que essa ideia seja ou não seja bem decidida, irá depender 
do objetivo e das organizações ou pessoas envolvidas (POSSOLLI, 2012).

Para inovar e criar uma mudança em um modelo de negócio, conforme Santos (2016), é 
necessário buscar os drivers que motivam a mudança de um modelo de negócio, assim 
cria-se três categorias, duas correspondentes a indução da mudança e uma a resistência 
a mudança e que dessas categorias três drivers foram encontrados, porém não houve 
sustentação teórica para mantê-los e ao final restou somente cinco drivers, divididos entre 
ativos, reativos e de resistência a mudança, sendo eles:

Drivers Ativos – Gatilhos de mudança endógenos à empresa: Direção Estratégica, 
Criatividade; 

Drivers Reativos – Gatilhos de mudança exógenos à empresa: Contexto Econômi-
co, Stakeholder; 

Drivers de Resistência à Mudança – Drivers internos da empresa que dificultam a 
mudança do modelo de negócio: Lógica dominante da firma.

2.3.3. Framework

Para Rocha (2016), o framework simplificado orienta o fluxo de atividades a serem realiza-
das pelos empreendedores, em que se faz com que passe por todas as etapas necessárias 
para empreender e inovar. Essas etapas foram ilustradas, conforme a Figura 1.

Figura 1: Framework com fluxo de atividades para empreendedores

Validadores

Ecossistema

Identificação da
Oportunidade

Validação
Ciclos de

Implementação

Escala e
Maximização

de Lucros

Gestão do Conhecimento

Fonte: Rocha (2016).

O framework, abrange 4 grupos diferentes, sendo eles:

Fluxo: É formado por quatro etapas e encerra-se com indicadores de acompanhamen-
to de sucesso (validadores). Na fase inicial o empreendedor busca a identificação da 
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oportunidade e na segunda etapa, preocupa-se em validar sua ideia do ponto de vista 
mercadológico e estratégico.

Na terceira fase o empreendedor coloca sua ideia em execução, onde após a validação da 
ideia ela é executada em pequenos ciclos e utilizando os insights e feedbacks do cliente para 
garantir a aderência da demanda real do mercado e a quarta e última fase é a escala da solução 
e a estruturação da ideia buscando a geração de lucro e a rentabilidade do empreendimento.

Validadores: Após a conclusão de cada etapa, é avaliado o resultado para verificar se o 
resultado está de acordo para seguir adiante. Na primeira fase, o produto é uma ideia clara, 
que após a validação, a ideia é validada, baseada na possibilidade de execução, existência 
de mercado e estratégia. Após o encerramento dos ciclos de implementação, obtêm-se 
como resultado a ideia desenvolvida, testada em produção e as funcionalidades aprovadas 
pelo cliente e o validador final, é o de ganho de escala do empreendimento, utilizando indi-
cadores como: taxa de crescimento, margem de lucro e participação de mercado.

Ecossistema: É o ambiente em que o processo do empreendimento esta inserido, favorecendo 
sua evolução, podendo ocorrer falhas se o sistema for isolado e não favorecer evoluções, im-
pedindo a troca de conhecimentos e aprendizado, em que para esse ambiente dar resultados 
é necessário garantir o meio, estando presente em universidades, incubadoras, co-working.

Gestão do conhecimento: é uma etapa que deve estar presente em todas as fases do fluxo, 
que garante em todas as fases os recursos mais adequados para o que é esperado delas; 
todo o conhecimento gerado no processo dessas fases deve ser identificado, codificado, 
armazenado e reutilizado sempre que necessário na mesma ou etapas seguintes.

Na Figura 2, além das etapas apresentadas na Figura 1, o fluxo apresenta um ecossis-
tema. Nas fases de identificação e validação, o meio tem que favorecer a realização de 
trocas sobre: surgimento de empresas, validação de modelo de negócio, concepção de 
estratégias e nas próximas etapas, para uma boa execução, é necessário estar em um 
meio frutífero tecnologicamente.

Nesse caso, existe ciclo repetitivo entre os estágios de validação (plano, mapa e validação 
do cliente) e os estágios do ciclo de implementação (construção e validação dos MVPs). 
As etapas de cada fluxo, nesta proposta de framework são:

1 –  Etapa de identifi cação de oportunidade: Nessa fase, o empreendedor ques-
tiona-se sobre seu conhecimento real, a respeito da oportunidade, se seus cír-
culos de relacionamentos são favoráveis para o negócio e também realiza a 
avaliação de seu negócio, identificando a existência de potenciais parceiros para 
apoio financeiro ou para acelerar o seu negócio. Caso essas perguntas tenham 
resultado negativo, é indicado reelaborar a ideia, voltar a uma etapa e avaliar 
conhecimentos de outros empreendedores para gerar ideias mais aderentes.

2 –  Etapa de validação: É a estruturação dos recursos do negócio, utilizando 
para validar a ideia três aspectos: plano de negócios, utilizando o Canvas que 
conforme Osterwald e Pigneur (2010), citado por Rocha (2016), formaliza 
o modelo de receita, relação com clientes, segmentos, parceiros, atividades 
chaves, proposta de valor, canais, estrutura de custos esperada e recursos 
chave para implementação de empreendimento; mapa estratégico que define 
o posicionamento estratégico da startup e sua inovação, analisando o merca-
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do, concorrentes, demanda e as vantagens competitivas da inovação propos-
ta e a validação do cliente que é a da fase de sair do escritório. Conforme Ries 
(2012), citado por Rocha (2016), é quando a ideia é validada, vendo se ela 
ataca um problema real da sociedade. Após a validação com a ideia passando 
por esses três aspectos, o produto final após essa fase é o produto factível e 
real.

Figura 2: Proposta de framework em níveis táticos e operacionais

Fonte: Rocha (2016).

3 –  Etapa de ciclos de Implementação: Após a validação da ideia, inicia-se a im-
plementação e execução e inicia-se um passo concreto para a construção da 
startup e, nesse caso, utiliza-se para desenvolver a solução a metodologia de 
startup enxuta, que conforme Ries (2012), citado por Rocha (2016), na exe-
cução da ideia, procura-se aproveitar o conhecimento e criatividade de cada 
funcionário, reduz-se o tamanho dos ciclos de entrega com produção estilo 
just in time, ou seja, o pensamento enxuto define valor como algo que gera 
valor ao cliente e o restante é desperdício e a ferramenta utilizada é o mínimo 
produto viável (MPV) em que há uma metodologia envolvendo a validação e 
etapa de decisão para preservar ou mudar de direção o produto, negócio ou 
direção (pivotagem). O resultado final dessa etapa é uma startup semiestrutu-
rada, com uma solução real e factível, resolvendo o problema real do cliente.

4 –  Etapa de escala e maximização dos lucros: É a etapa onde a startup vai 
escalar-se, ou seja, reforçar a força de vendas e adquirir novos clientes, refor-
çar o time de tecnologia e infraestrutura, reforçar o atendimento e processos 
para suportar as vendas e finalmente estruturar seu setor financeiro e admi-
nistrativo para acompanhar o crescimento da empresa.

3. METODOLOGIA
Para a realização do artigo, foi utilizado uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório-
-descritivo, em um roteiro semiestruturado como também uma pesquisa bibliográfica nos 
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livros e acervos na biblioteca da Universidade. A pesquisa qualitativa gera uma visão e 
compreensão mais adequada ao problema, explorando este problema, com poucas ideias, 
previamente planejadas sobre o resultado da investigação (RODRIGUES, 2015).

A pesquisa bibliográfica é um procedimento metodológico, que é oferecido ao pesquisador 
como uma possibilidade na busca de respostas para o seu problema de pesquisa (LIMA; 
MIOTO, 2007). A documentação e sua análise consiste em recolher materiais, realizar 
apontamentos e documentar de forma adequada, criando-se uma minibiblioteca, compos-
ta por anotações arquivadas ou a constituição de um fichário (BARROS; LEHFELD, 2007).

Para a elaboração do referencial teórico que oferece sustentação, foi realizada uma pesquisa 
na base de dados no acervo da biblioteca da Universidade, através de e-books, artigos cien-
tíficos, dissertações e livros. Após esse momento, foram realizadas as considerações finais, 
baseadas na reflexão do autor e nas pesquisas realizadas na base de dados da Universidade.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Foi realizado um roteiro com 12 perguntas, sendo um diretor de uma incubadora de uma 
universidade, um presidente de uma entidade de classe empresarial e um gestor público 
acompanhado de sua assessora de um município; foram apresentados o tema do trabalho, 
o problema de pesquisa e os objetivos do artigo para os entrevistados.

A entrevista com o diretor da entidade de classe durou cerca de trinta e dois minutos e 
trinta e cinco segundos; a entrevista com o gestor público e sua assessora durou cerca de 
onze minutos e quarenta e dois segundos e a entrevista com o diretor da incubadora durou 
cerca de vinte minutos e dez segundos.

Após a entrevista foram obtidos os seguintes resultados:

a) Programa e Utilização de ferramentas na idealização de startups

Para o presidente da entidade, existem programas que estimulam e são formados por dire-
torias (comercial, de negócio, infraestrutura, entre outros) e apoio de sindicatos patronais 
de diferentes segmentos que darão suporte para os empreendedores compreenderem o 
segmento que aquele empreendedor irá atuar, não utilizando uma ferramenta específica, 
mas diversas que são utilizadas por uma diretoria de jovens que auxiliam os novos empre-
endedores a estruturarem seu modelo de negócio, sendo que a instituição também ofere-
cem cursos in company que explicam sobre a montagem de um negócio.

Conforme o gestor público e sua assessora, não há programas que estimulem a criação de 
startups, somente é oferecido um espaço para o empreendedor desenvolver sua ideia, que 
já vem estruturada e que são utilizadas diversas ferramentas, que não auxiliam na idealiza-
ção, mas na estruturação, que é analisado cada tipo de segmento e aplicada a ferramenta 
adequada para aquele tipo de negócio.

O diretor da incubadora afirmou que não utiliza ferramentas para idealização, pois quem 
realiza essa função é um programa de empreendedorismo que eles são parceiros.

b) Identifi cação de oportunidades para idealização de startups e utilização de 
validadores de ideias e oportunidades para torná-las escaláveis
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Para o presidente da entidade irá nortear, pois com a crise econômica que tivemos, identi-
ficou-se novas oportunidades para empreender e que a nossa diretoria de jovens promove 
diversas ações no intuito de aproximar os novos empreendedores dos empresários da 
região fazendo-os com que identifiquem oportunidades nessa aproximação, ao mesmo 
tempo, faz com que ele entenda o cotidiano do empresário e as dúvidas que vão surgindo e 
ele pode esclarecê-las na nossa instituição e com relação aos validadores, são eles nossas 
diretorias e sindicatos patronais, que vão passar informações de como estes novos empre-
endedores vão desenvolver seus negócios.

Para o gestor público e sua assessora, norteia a identificação de oportunidades para desen-
volver novas startups, pois, como exemplo, na nossa instituição realizamos uma análise de 
demandas do mercado para identificar as oportunidades e ver em que se precisaria ter cur-
so de capacitação e empresas que poderiam se encaixar. Com isso, o governo federal junto 
com o municipal ofereceu cursos para pessoas com baixo nível de instrução e baixa renda, 
e o governo inclui nesses cursos segmentos não privilegiados e não oferecidos; tais cursos 
envolvem conteúdos de tecnologia, inovação e como montar seu negócio, como é o caso 
das startups que o objetivo ter uma ideia e fomentá-la e não são utilizados validadores, 
pois a validação é de responsabilidade do mercado em que os empreendedores vão atuar.

O diretor da incubadora disse que não valida as ideias, pois elas já vêm validadas do pro-
grama de empreendedorismo em que eles são parceiros e que a identificação de opor-
tunidades quem oferece é o mesmo programa, que a incubadora é parceira, e eles são 
responsáveis pela implementação e não pela validação.

c) Implementação de novas startups e indicadores utilizados para mensurar a 
maximização de lucros e com as startups

Para o presidente da entidade de classe, é oferecido para a implementação os escritórios 
dos sindicatos patronais e a fábrica de alguns associados para que tirem suas dúvidas em 
como realizá-la e a mensuração é realizada através de cursos específicos, aulas ministra-
das por técnicos da área e que os conteúdos desses cursos são: precificação de produtos, 
custo matéria-prima, mão de obra utilizada, registro de empresa, leis trabalhistas, depre-
ciação de equipamentos e cálculo de custo intelectual e técnico.

Para o gestor público e sua assessora, não existe esse processo na instituição, pois quem 
o realiza é a incubadora do município, como também ela realiza a mensuração da maxi-
mização de lucros de startups. Faz-se a análise e o armazenamento das informações dos 
indicadores para cada segmento de negócio, nesse caso, utilizamos os indicadores que 
ela utiliza, que são quantas pessoas foram contratadas, a startup está desenvolvendo seu 
trabalho e crescendo, mas isso não há como medir, pois não há um único indicador que 
meça todas elas, pois são diferentes segmentos e não se habilita em todos.

O diretor da incubadora afirmou que é implementado através da incubação em um prazo de 
2 anos e utilizamos uma serie de ferramentas para realizar a capacitação, monitoramento, 
treinamento e composto por 40 processos de inovação e é utilizada uma ferramenta cha-
mada monitoramento. Nela, avaliamos o grau de maturidade gerencial da empresa sobre 
itens como: gestão, capital, tecnologia, empreendedor, em que são monitorados, e é utiliza-
da uma pontuação para estabelecer o grau de maturidade e é monitorado de 6 em 6 meses 
a empresa, ao mesmo tempo, ofertamos capacitação, treinamento e nisso monitoramos, 
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onde acompanhamos o faturamento da empresa e medimos a maximização dos lucros e 
resultados obtidos.

d) Gerenciamento de conhecimentos na criação de startups e gestão de co-
nhecimento

Para o presidente da entidade de classe, não há gestão do conhecimento e nem seu geren-
ciamento, porém em reuniões mensais, a instituição promove uma troca de conhecimento 
entre os presidentes de sindicatos de cada segmento e os futuros empreendedores, no 
intuito do futuro empreendedor ter uma ideia do funcionamento e a execução do negócio 
que ele quer montar.

Conforme o gestor público e sua assessora, ocorre o gerenciamento do conhecimento e a 
gestão do conhecimento em que ocorre o acompanhamento posterior à incubação através 
de um relatório em que o diretor da incubadora do município realiza junto aos sindicatos e 
as classes empresarias e é divulgado para nossa instituição. A meta do poder executivo é 
nortear e acompanhar o posterior período de incubação, 2 anos, e saber se o conhecimento 
adquirido na incubadora está sendo aplicado, se o empreendedor está se dando bem. Com 
isso, disponibilizamos alguém do município para auxiliar o futuro empreendedor a medição 
do desempenho e a maneira com que ele pode crescer na incubação.

Na entrevista com o diretor, notou-se que há o gerenciamento e a gestão do conhecimento 
no qual os conhecimentos adquiridos pelo empreendedor são monitorados e é visto se a 
tecnologia é boa, se o empreendedor tem domínio sobre a aplicação dela. Nesse caso, é 
oferecido capacidade gerencial do negócio para ele. 

e) Ecossistema levado em consideração no processo de criação das startups

Para o presidente da entidade de classe, o fato é levado em consideração, pois o empreen-
dedor tem que ter conhecimento de tudo, desde seus processos até o que está ao seu redor.

Para o gestor público e sua assessora, a instituição não leva em consideração o ambiente, 
pois ele só fornece a estrutura para se desenvolver, mas não desenvolve startups, além do 
ambiente já vir estruturado pelo empreendedor.

Para o diretor da incubadora, esse fato é levado em consideração, pois nosso ambiente é 
formado por parcerias com entidades de classe empresarial, poder público e uma entida-
de de ensino, pois é esse ambiente que vai gerar um ambiente de inovação e que é nele 
que uma empresa ou startup irá encontrar condições para desenvolver seus processos, 
produtos e serviços.

f) Utilização da ferramenta radar da inovação e a contribuição para a ideali-
zação das startups dos drivers: direção estratégica e criatividade, contexto 
econômico e stakeholders e resistência a mudança

Para o presidente da entidade de classe, é utilizado o radar da inovação, mas não com esse 
nome, em que os conceitos dessa ferramenta são repassados nos encontros da entidade e 
sindicatos com os empreendedores, como a experiência em empreender dos presidentes 
dos sindicatos e os drivers direção estratégica e criatividade contribuem para o desenvol-
vimento do negócio, onde não se deve falar a maneira de como está sendo desenvolvida 
a ideia, só em caso de fechamento de contrato de fornecimento, pois alguém pode copiar 
a ideia que está em desenvolvimento, driver contexto econômico e stakeholders contribui 



31

para o planejamento financeiro, no qual o novo empreendedor deverá ter disponível capital 
de giro e conhecimento sobre os seus custos e o driver resistência a mudança contribui no 
momento da implementação, onde para apresentar o produto ou serviço que está sendo 
criado, o empreendedor tem de cercar-se de todas as informações necessárias para formar 
um argumento com boa sustentação e assim vai conseguir vender sua ideia.

Conforme o gestor público e sua assessora, a ferramenta radar da inovação não é utilizada 
e os drivers da inovação direção estratégica e criatividade, contexto econômico e stakehol-
ders e resistência a mudança não contribuem para a idealização de startups, pois a insti-
tuição só auxilia na estruturação do negócio, oferecendo espaço para os empreendedores 
trabalharem, mas não no seu desenvolvimento.

O diretor da incubadora disse que não utiliza nem a ferramenta dos drivers e o radar da 
inovação, porém utiliza um programa de sensibilização e prospecção de novas empresas. 
Essa sensibilização é realizada na comunidade acadêmica com visitas técnicas de alunos 
de graduação e pós-graduação e a prospecção é o colhimento das sugestões e ideias de 
novos negócios nas visitas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos, a onda de startups acabou se espalhando no país e com isso muitos 
empreendedores tem dificuldades em solidificar suas ideias e com o passar do tempo 
muitas ideias acabam não saindo do papel, necessitando de ferramentas para apoio e ide-
alização dessas ideias.

Este estudo teve como finalidade identificar técnicas e ferramentas de inovação que con-
tribuem para a criação de startups e, dessa forma, foi possível identificar que as institui-
ções entrevistadas todas elas não idealizando os negócios, pois eles já são validados por 
programas de empreendedorismo e eventos, ou seja, recendo a ideia estruturada, somente 
necessitando orientar o futuro empreendedor a como implementar e com isso com a utili-
zação das ferramentas de inovação propostas no artigo, poderiam ofertar outras formas de 
solidificar tornando as startups escaláveis e lucrativas com as ferramentas citadas.

5.1. CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS
Após a realização do estudo, e pelas contribuições dos entrevistados, foi possível perceber que:

Os drivers da inovação seriam utilizados no momento que fosse identificado que o modelo 
de negócio não funcionaria, assim o empreendedor tomaria a decisão correta e analisaria 
o momento correto de mudar o seu modelo de negócio.

O radar da inovação poderia ser utilizado após a startup deixar de ser um negócio escalável 
e começasse a se tornar uma organização lucrativa, onde identificaria mercados ainda não 
explorados e que buscariam a vantagem competitiva que necessitarem.

A utilização do framework, se utilizaria na fase inicial da startup, no momento da estruturação 
do negócio, identificando oportunidades, executando, validando sua ideia e gerando lucro.
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5.2. CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS
As instituições que apoiam o empreendedorismo trabalham com o modelo de negócios já 
estruturado dos futuros empreendedores em incubadoras, mas não trabalham a constru-
ção desse modelo, ficando a cargo de eventos a curto prazo ou um programa de empreen-
dedorismo específico validarem essa ideia e que são apoiados por essas instituições, o que 
poderia ser proposto a criação de uma ferramenta de idealização dentro dessas instituições  
que trabalhassem essa construção a longo prazo e que utilizariam como base e nortear os 
futuros empreendedores essas ferramentas apresentadas no artigo.

Como sugestão de estudos futuros, propõe-se realizar uma análise de quais ferramentas 
e metodologias que são trabalhadas nos programas de empreendedorismo e eventos que 
promovem a idealização desses modelos de negócios.
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RESUMO: Os estudos acerca da expansão citadina revelam a importância de se refletir sobre 
infraestrutura urbana, por ser esta uma das variáveis que influenciam nas condições de vida da 
população, configurando-se um indicador de vulnerabilidade social. Com base nesse pressu-
posto, desenvolveu-se uma investigação com o objetivo de analisar a relação entre expansão 
citadina e infraestrutura urbana, tendo Caicó (Brasil) como referência empírica. Reconhecendo a 
importância de uma abordagem quantitativa e qualitativa, elaborou-se uma proposta do que se 
chamou de Indicadores de Vulnerabilidade de Infraestrutura Urbana – IVIU a partir de um conjun-
to de temas e indicadores, levando-se em conta estudos que contemplam o tema vulnerabilidade 
sob diferentes perspectivas. Metodologicamente, o trabalho aportou-se em pesquisa bibliográfica 
e documental. Para fins de aplicação do IVIU e identificação do que foi denominado de bairros de 
formação antiga e bairros de formação recente, o marco temporal foi o ano de 1980, quando teve 
início a fase mais recente de expansão urbana de Caicó. Considerando as variáveis e indicadores 
que serviram de referência à proposta de IVIU para Caicó, verificou-se que a cidade obteve índice 
médio de 0,188, correspondente a um nível bastante insatisfatório, Portanto o estudo evidenciou 
a não existência de correlação entre expansão citadina e vulnerabilidade da infraestrutura, isso 
porque a condição de vulnerabilidade de infraestrutura se apresentou dispersa por toda a cidade, 
não se restringindo a bairros de formação recente, o que se mostra preocupante, haja vista a 
condição de vulnerabilidade a que está submetida uma parcela considerável da população local.

Palavras-chave: Expansão Urbana. Infraestrutura Urbana. Indicadores. Vulnerabilidade. 

A PROPOSAL FOR URBAN INFRASTRUCTURE OF VULNERABILITY 
INDICATORS: THE AVERAGE CITY AS A REFERENCE
ABSTRACT: Studies that cover city expansion reveal the importance of reflecting about urban in-
frastructure, once it is an influencing variable to population life conditions, setting itself as an indi-
cator of social vulnerability. Based on this assumption, an investigation, with the aim of analyzing 
the relationship between the city expansion and the urban infrastructure, was developed taking 
Caicó (Brasil) as empirical reference. Recognizing the importance of quantitative and qualitative 
approaches, a proposal of what was named like Urban Infrastructure Vulnerability Indicators - IVIU  
from a set of themes and indicators, taking into consideration studies contemplating vulnerability 
theme under different perspectives. Methodologically, this work was based on document and bi-
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bliographic research. For using IVIU and identification of what was classified as recent formation 
neighborhoods, the temporal mark was the year 1980, when Caicó’s most recent urban expansion 
phase started. Considering variables and indicators that served as a reference to IVIU proposal 
for Caicó, it was verified that city obtained an average index of 0.188, corresponding to a rather 
unsatisfactory level. Therefore, the study evidenced deficiencies in the provision of urban goods 
and services, once such condition was shown to be dispersed over all the city, not being restricted 
to recent formation neighborhoods, what is worrisome, given vulnerability condition under which 
considerable fraction of the local population is submitted. 

Keywords: Urban Expansion. Urban Infrastructure. Indicators. Vulnerability. 



37

1. INTRODUÇÃO
As pessoas, ao longo do tempo, vêm utilizando o solo para sua moradia e sustento. Essa 
exploração tem causado reformulações no ambiente natural, iniciando no extrativismo mi-
neral e vegetal até sua completa destruição, transformando o ambiente em asfalto e pré-
dios, que, por sua vez, formam um conglomerado de residências e ruas que passam a se 
chamar ambiente urbano.

O ambiente urbano, ao passar por ações antrópicas, sofre com o forte ritmo de urbanização, 
causando ao mesmo tempo fragilidade e vulnerabilidade. A busca por instrumentos que re-
solvam ou minimizem os problemas dos citadinos são objeto de estudo de vários pesquisa-
dores. Um dos temas estudados em relação ao problema é o das vulnerabilidades citadinas.

Os projetos, planejamentos e investimentos em infraestruturas urbanas possibilitam uma 
resposta às carências de bens e serviços públicos. Os mais demandados são os relaciona-
dos aos serviços estruturais, como: educação, esportes, saúde, segurança, cultura/lazer e 
transportes, já que a cidade deve ser identificada como um espaço designado para habita-
ção, trabalho e lazer.

Para possibilitar o bem-estar da população, deve haver investimentos nos elementos so-
ciais, econômicos, estruturais e institucionais, abrangendo instalações, equipamentos e 
serviços básicos os quais operacionalizam as cidades, logo, adequadas condições de do-
micilio e infraestrutura urbana básica, negociações comerciais de produtos e prestações de 
serviços, condicionando as ações da gestão política (ZMITROWICZ, 1997). Ainda segundo 
o autor, o aspecto social da infraestrutura urbana visa promover adequadas condições de 
moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança.

Os equipamentos urbanos e serviços visam a beneficiar estruturalmente os residentes de 
uma cidade, na busca de diminuir as desigualdades sociais. 

Para compreender o que são as cidades é pertinente conceituá-las, pois dentre os estudos 
sobre tais esudos observam-se diferentes perspectivas de abordagens. Uma delas que se des-
taca é a que a considera uma construção humana, portanto uma produção histórica e social,

[...] e nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo 
do processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida 
humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela 
ações passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas 
do presente – o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade se-
parada da sociedade e do momento histórico analisado (CARLOS, 2007, p. 11).

Apresentando-se como um espaço marcado pela mutabilidade, a cidade torna-se condicio-
nante e reflexo dos processos sociais que nela ocorrem ou sobre ela repercutem, refletin-
do-os em sua espacialização, ou seja, em sua organização espacial. 

Dessa forma, a preocupação com as condições de vida da população que reside nas áreas 
periféricas das cidades, geralmente marcadas pela precarização de infraestrutura, está na 
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pauta de estudiosos, planejadores e gestores. Segundo Brandão (1992), à medida que se 
intensifica a ocupação urbana agravam-se os problemas sociais e de infraestrutura, eviden-
ciando as fragilidades citadinas.

Considerando o exposto, a investigação versou sobre vulnerabilidade de infraestrutura 
urbana, sob o prisma das fragilidades estruturais urbanas, e tem como base empírica a 
Cidade de Caicó, localizada no Estado do Rio Grande do Norte (Brasil).

Justifica-se a escolha da Cidade de Caicó como referência de análise em decorrência, prin-
cipalmente, do reconhecimento de que no país, sobretudo, nos estudos acerca de vulne-
rabilidades de infraestrutura urbana, contemplaram, em certa medida, cidades de grande 
porte. Essa constatação despertou o interesse em pesquisar sobre o fenômeno da vulne-
rabilidade, considerando outra escala de cidade. Ademais, a opção pela Cidade de Caicó 
fundamenta-se no papel que esta assume no sistema urbano do Rio Grande do Norte, en-
quanto centro regional, com um raio de influência que abrange municípios do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba.

Na perspectiva de investigar como se configura as condições de vulnerabilidade de infra-
estrutura urbana da cidade de Caicó, delineou-se um itinerário de pesquisa norteado pelo 
seguinte questionamento: como se encontram os índices e níveis de vulnerabilidade de 
infraestrutura urbana da cidade, considerando o acesso à oferta de bens e serviços públi-
cos, por zonas geográficas e bairros, em termos de bairros de ocupação antiga e bairros 
de formação recente? 

Ponderando esses questionamentos, definiu-se como objetivo geral: propor um modelo de 
mensuração de indicadores de vulnerabilidades de infraestrutura urbana para cálculo e análi-
se do nível de vulnerabilidade de infraestrutura urbana da Cidade de Caicó, definindo os anos 
de 1980, como divisor no seu processo de configuração espacial, e como objetivos especí-
ficos: descrever a infraestrutura da cidade, considerando as variáveis de saúde, educação, 
transporte, segurança, esportes e cultura/lazer por zonas geográficas; elaborar uma proposta 
de indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana; mensurar os índices e níveis da 
vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó e produzir sua respectiva cartografia.

Ressalta-se que estudos que apresentam essa abordagem temática assumem um papel 
importante, visto que a definição dos índices e níveis de vulnerabilidade de infraestrutura 
urbana associados às políticas públicas de infraestrutura urbana podem constituir subsí-
dios ao planejamento urbano e tornar a gestão citadina mais eficiente; potencializar o poder 
de reivindicação da população visando reduzir ou superar a condição de vulnerabilidade 
em que se encontra e estimular estudos acerca da categoria de cidade – centro regional, 
contribuindo para as análises teórico-metodológicas sobre o assunto. 

2. METODOLOGIA
A delimitação temática da pesquisa se justifica pela importância que os estudos sobre ex-
pansão urbana e vulnerabilidades sociais assumem na atualidade, tendo em vista que, no 
Brasil, a cidade passou a ser o principal lócus de concentração da população. Na esteira 
desse quadro, verifica-se que parcela significativa da população da cidade vive (ou sobrevi-
ve) em precárias condições, as quais estão associadas tanto ao perfil socioeconômico que 
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apresentam quanto à forma como os espaços ocupados são (des)tratados pelos poderes 
públicos. Nesse sentido, vislumbra-se como relevante um estudo que aborde a temática 
expansão urbana e vulnerabilidades citadinas.

Para fins de elucidação da delimitação temática e do recorte temporal desse estudo, con-
siderou-se que a Cidade de Caicó passou recentemente por uma importante fase de ex-
pansão urbana, entre os anos de 1980 e os dias atuais, cujo marco foi o cenário pós-crise 
da economia algodoeira. Dessa forma, para análise das vulnerabilidades de infraestrutura 
urbana considerou-se a cartografia da Cidade de Caicó nos dias atuais. Essa década serviu 
como marco para a identificação do que foi denominado de bairros de formação antiga e 
bairros de formação recente. Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa 
corresponderam à pesquisa bibliográfica e documental.  

No processo de criação do IVIU foram considerados os modelos de indicadores presentes 
nas referências teóricas estudadas e as informações obtidas em fontes documentais (listas 
informativas) de instituições públicas que atuam na Cidade de Caicó. A convergência entre 
referências teóricas e dados empíricos possibilitou a construção do IVIU, que contém 6 
variáveis e 29 indicadores. No modelo ora proposto, as variáveis correspondem a serviços 
públicos e seus respectivos indicadores1 dos equipamentos urbanos, fundamentais à qua-
lidade de vida dos habitantes da cidade.  

Para a definição dos índices do IVIU utilizou-se a fórmula aplicada por Araújo (2013, p. 
98) e, sendo assim, quanto maior o índice, menor será a vulnerabilidade da infraestrutura 
urbana, conforme exposto:

Indicador com relação positiva: I = (Xi- X min)/(X max- X min) em que:

I= índice calculado para cada bairro da cidade;

Xi= valor para cada variável em cada bairro;

X min= valor mínimo identificado para todos os bairros;

X max= valor máximo identificado para todos os bairros. 

Para o cálculo do IVIU de cada bairro de Caicó, utilizou-se a média simples, que foi ob-
tida através da soma de todos os índices divididos pela quantidade de índices utilizados 
(ARAÚJO, 2013). A tabela 1 sintetiza a composição do IVIU, considerando suas variáveis, 
indicadores e fontes.

1 Os indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana foram trabalhados conforme elementos 
estatísticos, fórmulas matemáticas, análise qualitativa e quantitativa e classifi cação de níveis adotados 
por Araújo (2013). 
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Tabela 1 – Modelo de IVIU por Variáveis, Indicadores e Fontes.

Variáveis Indicadores Fontes

Saúde

Unidade Básica de Saúde

Unidade de Saúde da Família Hospital

Unidade de Saúde Mental

Araújo (2013); 

Keinert (2004);

Nahas (2001; 2002);

Santos e Martins (2002); 

Leite (2009); 

Manso e Simões (2007);

Muniz (2010); 

Bellen (2005);

Educação

Creche

Escola Infantil

Escola de Ensino Fundamental I

Escola de Ensino Fundamental II

Escola de Ensino Médio

Escola de Ensino de Jovens e Adultos

Instituição de Ensino Superior

Araújo (2013);

Keinert (2004); 

Santos e Martins (2002); 

Leite (2009); 

Manso e Simões (2007); 

Muniz (2010); 

Bellen (2005);

Segurança

Delegacia

Companhia Militar

Unidade Penal

Araújo (2013);

Nahas (2001; 2002);

Santos e Martins (2002); 

Manso e Simões (2007); 

Muniz (2010); 

Bellen (2005); 

Esporte

Ginásio de Esportes

Quadra de Esportes

Minicampo

Campo de Futebol

Quadra de Areia

Ciclovia

Pista de Esporte Radical

Pista de Atletismo

Estádio de Futebol

Piscina

Araújo (2013);

Keinert (2004); 

Santos e Martins (2002); 

Mendonça (2006); 

Leite (2009); 

Nahas (2002); 

Muniz (2010); 

Bellen (2005);

Cultura/Lazer

Praça

Centro Cultural

Museu

Biblioteca

Araújo (2013);

Mendonça (2006); 

Veloso e Elali (2006); 

Manso e Simões (2007); 

Muniz (2010); 

Bellen (2005); 

Santos e Martins (2002)

Transporte
Linha Urbana

Posto de Parada

Araújo (2013);

Keinert (2004); 

Muniz (2010); 

Bellen (2005);

Fonte: Do autor.
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A estrutura conceitual do IVIU (tabela 1) apresenta as variáveis e indicadores que foram 
mensurados, as quais correspondem a serviços e equipamentos públicos relevantes para 
a edificação da infraestrutura de uma cidade.  As fontes representam o aporte teórico que 
balizou a construção desse modelo.

Seguindo as referências teóricas que serviram de base para a elaboração dessa proposta, 
foi estabelecido que o índice que serve de parâmetro para a classificação dos níveis de 
vulnerabilidade da infraestrutura urbana compreende um intervalo de 0 a 1. Neste trabalho, 
a partir deste intervalo, estabeleceu-se a classificação dos referidos níveis em: bastante 
insatisfatório, insatisfatório, mediano, satisfatório e muito satisfatório (Tabela 2).

Tabela 2 – Classificação dos índices e níveis de vulnerabilidade urbana.

 Índice (0-1) Nível Coloração

1,0000-0,8001 Muito satisfatório 

0,8000-0,6001 Satisfatório

0,6000-0,4001 Mediano

0,4000-0,2001 Insatisfatório 

0,2000-0,0000 Bastante insatisfatório 

Fonte: Adaptado de Araújo (2013).

Na perspectiva de abordar a temática proposta, será descrita a infraestrutura da cidade, 
considerando as variáveis de saúde, educação, transporte, segurança, esportes e cultura/
lazer por zonas geográficas. Para fins de leitura da espacialização citadina, definiu-se o ano 
de 1980 como marco temporal, essa década foi marcada pela substituição de uma econo-
mia pautada no setor primário (pecuária e algodão) pelo setor terciário, o que ocasionou 
um aumento da população urbano devido ao êxodo rural (Morais, 1999).

Estabelecida essa classificação, a qual leva em conta aspectos geográficos, é possível cons-
tatar que, com exceção do Centro, cuja ocupação já foi historicamente efetivada, nas demais 
zonas geográficas da Cidade de Caicó há registros de bairros de formação recente. Em 1980, 
a Cidade de Caicó contava com 11 bairros, chegando em 2016 a um total 29. As zonas Sul e 
Norte foram as que registraram o maior número de bairros de formação recente.

3. DESENVOLVIMENTO
As cidades em suas divisões socioespaciais apresentam áreas diferenciadas, os seus bair-
ros divergem entre si quanto à organização urbana, o que ocasiona uma desigualdade so-
cioestrutural e de prestação de serviços entre os residentes, levando muitos domiciliados 
a condições de fragilidade. A mensuração delas possibilita o reconhecimento das vulnera-
bilidades socioeconômicas e de infrae strutura urbana. 

Nesse entendimento se evidencia a relevância do reconhecimento dos indicadores de in-
fraestrutura urbana e o quanto essa medição poderá contribuir para o planejamento da 
ocupação nas cidades. Daí a necessidade de se estabelecer, mensurar, avaliar e analisar os 
indicadores sociais como forma de colaborar com uma gestão da cidade efetiva e eficiente. 
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Para se criarem indicadores, torna-se pertinente entender o que representam. Segundo 
Araújo (2013), indicadores “são variáveis definidas para medir um conceito abstrato, re-
lacionado a um significado social, econômico ou ambiental, com a intenção de orientar 
decisões sobre determinado fenômeno de interesse”. Ou seja, representa variáveis relacio-
nadas a um evento, quando as variáveis forem identificadas possibilitarão o reconhecimen-
to de indicadores, os indicadores permitirão a mensuração dos índices e, por sua vez, os 
índices representarão o resultado dos eventos.  

A identificação dos indicadores apontará a escolha dos índices que serão medidos. Ainda 
conforme Araújo (2013), índice representa a combinação de diversas variáveis que sinteti-
zam um conceito abstrato complexo, em um único valor, para facilitar a comparação entre 
localidades e grupos distintos, possibilitando a criação de rankings e pontos de corte para 
apoiar a definição de, por exemplo, políticas, investimentos e ações comuns.

Portanto, enquanto o indicador é a variável usada para quantificar e qualificar um evento, 
o índice representa o conjunto de variáveis que compõe esse indicador. Rossetto (2003) 
ressalta que os indicadores são essenciais para a gestão das cidades, contribuindo para a 
elaboração de políticas públicas eficazes e que atuem nas fragilidades do ambiente urbano. 
Considerando a numerosidade de variáveis que envolvem a cobertura geral de indicadores 
sociais urbanos, optou-se pela estruturação de um modelo de indicadores que envolvam as 
dimensões de vulnerabilidade de infraestrutura urbana que reúna serviços essenciais para 
a vida coletiva, os quais são correlacionados com as necessidades da população.

Para a evidenciação e medição dos indicadores de infraestrutura urbana foi proposta nesta 
pesquisa a criação de um modelo de indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura ur-
bana – IVIU, o qual contempla as dimensões, de educação, esportes, saúde, segurança, 
cultura/lazer e transportes, respaldados em pesquisas desenvolvidas por autores apre-
sentados na tabela 1. Vale ressaltar que a escolha e associação dos mesmos se justificam 
pelas características de indispensabilidade.

Há vários tipos de indicadores sociais, que atendem a objetivos específicos, contribuin-
do com dados para a formulação e controle das políticas públicas urbanas. No Brasil, as 
pesquisas sobre “indicadores sociais” são recentes. A relevância da mensuração de um 
indicador social está associada à identificação da ação dos governos locais nas cidades, 
tendo em vista que o mesmo funciona como “um instrumento operacional para monito-
ramento da realidade social para fins de formulação e reformulação de políticas públicas” 
(JANNUZZI, 2004, p. 15), servindo de alicerce para o planejamento, execução e controle 
dos programas políticos, sociais e econômicos.

Um indicador social representa uma medida quantitativa e qualitativa, que conforme Bellen 
(2005) “devem obedecer as seguintes etapas: seleção dos itens, avaliação de suas relações 
empíricas, combinação dos itens no indicador, e a validação do indicador”. As etapas re-
presentam significados sociais relacionados com as variáveis identificadas no evento com 
medições baseadas em mais de um dado. Ainda de acordo com Bellen (2005), “o objetivo 
principal da construção de um indicador é desenvolver um método de classificar o sujeito 
da pesquisa de acordo com alguma variável”. Na elaboração da proposta de indicadores de 
vulnerabilidade de infraestrutura urbana, é pertinente relacionar variáveis sociais pautadas 
na prestação de serviços institucionais.
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O uso dos indicadores sociais para reconhecer as carências de determinados grupos, no 
sentido de nortear os planejamentos e orçamentos urbanos tem sido um estímulo para o 
desenvolvimento de modelos de indicadores de vulnerabilidades sociais. Esses indicadores 
têm a intenção de indicar quais as “áreas de melhor ou pior performance relativa, apontar 
tendências e chamar a atenção para pontos fracos” (BRAGA et al., 2006, p. 13). A classifi-
cação dos resultados dos indicadores apontará a realidade sócio-estrutural da cidade. 

Para se elaborar um modelo de indicador social, é importante que o mesmo esteja ade-
quado à realidade espacial, temporal e cultural do lugar que será mensurado. Os temas 
propostos devem comtemplar as variáveis que adaptem as dimensões trabalhadas pelos 
órgãos públicos. As categorias trabalhadas pelo IVIU (Saúde, Segurança, Educação, Espor-
tes, Cultura/lazer e Transportes) envolvem variáveis que compõem os processos do ciclo 
operacional da prestação de serviços públicos, o que reafirma a relevância desses temas 
para a sociedade.

A mensuração das vulnerabilidades de infraestrutura urbana possibilitou a identificação 
das vulnerabilidades causadas pela ocupação das cidades, que ocorre de forma desorde-
nada e sem o adequado planejamento do uso do solo, ocasionando conflitos e problemas 
sociais que só poderão ser minimizados com políticas públicas adequadas à realidade 
local. A adoção de medidas e técnicas apropriadas amenizarão os atritos entre o poder pú-
blico e as comunidades, disseminando a ocorrência de carências na prestação de serviços 
públicos urbanos.

Nesse sentido, a criação de um modelo de avaliação das vulnerabilidades de infraestrutura 
urbana justifica-se por possibilitar a mensuração dos serviços públicos prestados pelo 
poder público “como o grau de satisfação das necessidades básicas para a vida huma-
na, que possa proporcionar bem-estar aos habitantes de determinada fração do espaço 
geográfico” (MORATO et al., 2004). É válido observar que um padrão de vida adequado, 
inclui instrução, bem-estar, segurança, uma boa mobilidade, práticas desportivas e lazer, 
devendo esses serviços estarem adequados à melhoria contínua das condições de vida. O 
modelo de mensuração de Indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana – IVIU 
levou em consideração os embasamentos teóricos acima apontados.

4. RESULTADOS
As variáveis e indicadores que constituem a proposta de IVIU serviram de referência ao 
estudo realizado, na perspectiva de identificar os índices e níveis de indicadores de vulne-
rabilidade de infraestrutura da Cidade de Caicó foram mensurados as variáveis referentes 
aos bens e serviços públicos ofertados.

No que se refere à variável Saúde, existe na Cidade de Caicó 27 equipamentos de prestação 
desse serviço, abrangendo hospital e unidades básicas de saúde da família e de saúde mental.

A Cidade de Caicó conta com três unidades hospitalares que atendem à população local 
e a de municípios circunvizinhos. Na Zona Sul, encontra-se o Hospital do Seridó, com 
atendimentos de internação e ambulatoriais; na Zona Norte, o Hospital Tiago Dias, com 
atendimentos em exames e ambulatoriais em várias especialidades médicas; e na Zona 
Oeste localiza-se o Hospital Regional do Seridó, com serviços de exames, laboratórios, 
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ambulatórios e internações de todas as especialidades médicas e provenientes de aciden-
tes e sinistros.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) totalizam 11 estabelecimentos que objetivam o con-
tato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a rede de atenção à saúde. Estão dispersas pela cidade, exceto na Zona Leste. 

As Unidades de Saúde da Família (USF) em Caicó também há 11 USF, sendo 4 localizados 
na Zona Sul, 4 na Zona Oeste, e 3 na Zona Norte. Sem registros desse tipo de estabeleci-
mento nas Zonas do Centro e Leste.

As Unidades de Saúde Mental, conforme cartilha do Ministério da Saúde (2004, p. 9), 
são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais. Em Caicó, 
correspondem a apenas 2 estabelecimentos que se situam no Centro e na Zona Sul. Essas 
unidades também atendem a pessoas de municípios circunvizinhos.

Quanto à variável Educação, elegeu-se como indicador o número de estabelecimentos es-
colares existentes na Cidade de Caicó, por níveis de ensino: creche, infantil, fundamental, 
médio, jovens e adulto e superior. 

Dentre os equipamentos que ofertam serviços educacionais na cidade, há 11 Creches. 
Segundo Gonçalves e Pedroso (2009, p. 1) a creche é um espaço educativo onde a criança 
pode vivenciar experiências significativas que contribuam para sua aprendizagem e desen-
volvimento. Existem 5 estabelecimentos dessa natureza na Zona Sul, 4 na Zona Oeste, e 2 
na Zona Norte, nos bairros Boa Passagem e Nova Caicó. 

As escolas que oferecem ensino infantil totalizam 15 estabelecimentos. (O ensino infantil 
compreende a pré-escola, sendo destinado a crianças na faixa etária de 4 a 5 anos). Seu 
objetivo, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, “é promover o desenvol-
vimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementan-
do a ação da família e da comunidade” (art. 29 da LDB). Na cidade, existem 5 escolas na 
Zona Sul, 6 unidades na Zona Oeste, e 4 na Zona Norte.

Existem também 22 escolas de ensino fundamental I na cidade. Conforme o Art. 32 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino fundamental obrigatório, com duração 
de 9 (nove) anos e gratuitamente ofertado na rede pública, objetiva a formação básica do 
cidadão (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006), destinando-se a crianças de 06 a 11 
anos de idade. Dentre as escolas que ofertam o ensino fundamental I em Caicó, há 2 que 
se localizam no Centro, 7 na Zona Sul, 8 na Zona Oeste, e 5 na Zona Norte. 

As escolas de ensino fundamental II, que atendem crianças de 12 a 14 anos de idade, 
conforme o Art. 32 da LDB, tem por objetivo desenvolver a capacidade de aprender por 
meio do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam 
a sociedade.  Em Caicó, existem 16 estabelecimentos, sendo 2 localizados no Centro, 5 na 
Zona Sul, 4 na Zona Oeste, 4 na Zona Norte, e 1 na Zona Leste.

As instituições de ensino médio totalizam 5 estabelecimentos. A LDB, no Art. 35, define 
que o ensino médio, com duração mínima de três anos, é a etapa final da educação básica. 
Em Caicó, as escolas que oferecem esse nível de ensino estão localizadas no Centro (01); 
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na Zona Oeste, que conta com 2 estabelecimentos, nos bairros Barra Nova (01) e na Zona 
Leste, onde há 1 estabelecimento no Bairro Penedo. Não houve registro na Zona Sul.

No que se refere ao ensino de jovens e adultos – EJA, existem 5 escolas na cidade. De 
acordo com o Art. 37, da LDB, a EJA destina-se àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. As instituições que 
ofertam EJA em Caicó localizam-se no Centro (02); na Zona Norte, sendo 1 no Bairro Boa 
Passagem e 1 no Bairro Vila do Príncipe, e na Zona Leste, onde consta 1 estabelecimento 
no Bairro Penedo. Não houve registro nas Zonas Sul e Oeste.

As instituições de ensino superior existentes na cidade somam 5 estabelecimentos. A Edu-
cação Superior, conforme o Art. 43 da LDB, objetiva a formação de pessoas em diferentes 
áreas de conhecimento, tornando-as aptas a inserção em setores profissionais e a par-
ticipação no desenvolvimento da sociedade brasileira.  Os cinco estabelecimentos estão 
localizados nas seguintes zonas: na Zona Oeste, a Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN; na Zona Norte, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte – IFRN; na Zona Leste, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– UFRN e na Zona Central, encontram-se o Multicampi de Ciências Médicas do RN - UFRN 
e o Campos do Curso de Filosofia – UERN. 

Com relação à variável Esportes, segundo a Secretaria de Desportos do Município de Caicó, 
verifica-se que há equipamentos bem diversificados, como ginásios, quadras, minicam-
pos, campos, quadra de área, ciclovias, pista de atletismo, estádio e piscinas.

Na cidade, há 13 ginásios de esportes, que são utilizados como equipamento de apoio às au-
las de educação física e atividades recreativas, contribuindo para o bem-estar da população. 
No Centro da cidade estão situados 2 ginásios de esportes e os demais se encontram distri-
buídos: 5 na Zona Sul, 3 na Zona Oeste, e 3 na Zona Norte. Não houve registro na Zona Leste.

As quadras de esportes também correspondem a 13 unidades. Em geral, estão localizadas 
nas escolas e servem de apoio para aulas de educação física, atividades culturais e lazer. 
Na cidade, esses equipamentos estão dispostos no Centro (02); na Zona Sul (3), na Zona 
Oeste (4), Zona Norte (2), e na Zona Leste (2).

Os minicampos totalizam 12 unidades e são utilizados para práticas esportivas ao ar livre 
como futebol e voleibol, e outras atividades recreativas. Na Zona Sul da cidade existem 5 
minicampos, na Zona Oeste há 2, na Zona Norte constam 5. Não há registro nas Zonas do 
Centro e Leste. Os campos de futebol, que servem para a prática desse esporte e outras 
modalidades, somam 8 unidades na cidade, conforme distribuição a seguir: 2 na Zona Sul, 
2 na Zona Oeste, 3 na Zona Norte, e 1 na Zona Leste. Não há registro desse equipamento 
no Centro da cidade.

As quadras de areia são 11 na cidade. Esse tipo de equipamento corresponde a uma área 
de recreação ao ar livre, onde são desenvolvidas várias modalidades desportivas. Em Cai-
có, há 4 quadras de areia na Zona Sul, 4 na Zona Norte, e 3 na Zona Leste. Não há registro 
desse tipo de equipamento no Centro e na Zona Oeste.

Quanto à ciclovia e a pista de esportes radicais, que exigem equipamentos exclusivos para 
seu uso, verificou-se que a cidade dispõe de 2 unidades. No Centro, situa-se a ciclovia e 
na Zona Sul, no Bairro Castelo Branco, localiza-se a pista de esportes radicais. Não houve 
registro desses equipamentos nas zonas Oeste, Norte e Leste.
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As pistas de atletismo existentes na cidade totalizam 3 unidades. Tais pistas são utilizadas 
pelos praticantes de corrida. Elas contêm oito raias, com largura mínima de dez metros. 
Na Zona Norte da cidade há 2 unidades, nos bairros Alto da Boa Vista e Nova Caicó; e na 
Zona Leste há 1 no bairro Penedo. Não houve registro nas zonas Centro, Sul e Oeste. Há 1 
estádio de futebol, localizado na Zona Norte, no Bairro Alto da Boa Vista. 

A cidade conta também com 5 piscinas, mantidas pelo poder público, utilizadas pela po-
pulação para a prática de esportes aquáticos e lazer. Essas piscinas estão localizadas no 
Centro (1); Na Zona Sul (2), na Zona Norte (2), nos bairros Boa Passagem e Nova Caicó. 

No tocante à variável Cultura e Lazer, consideraram-se 4 indicadores, a saber:  praça, 
centro cultural, museu e biblioteca. A Cidade de Caicó possui 33 praças. Esse tipo de 
infraestrutura corresponde a um espaço de lazer bastante utilizado. A distribuição das 
praças pelo espaço da cidade revela que 5 delas estão situadas no Centro, 8 localizam-se 
na Zona Sul, 8 situam-se na Zona Oeste, 10 estão na Zona Norte, e 2 na Zona Leste, nos 
bairros Penedo e Vila Altiva.

Os demais equipamentos urbanos que integram a variável Cultura e Lazer foram assim 
notificados: 2 centros culturais, cuja localização é um no Centro na praça da Matriz de 
Santana, e o outro no bairro Paraíba na Zona Sul; 2 bibliotecas também situadas uma no 
Centro e a outra no bairro Paraíba na Zona Sul; e 1 museu no Centro da cidade. 

A variável Transportes é composta por 2 indicadores: linhas urbanas, que correspondem 
ao trecho percorrido pelos transportes coletivos e postos de parada. Na cidade há 21 linhas 
urbanas. Dessas, 5 abrangem o Centro; 5 recobrem a Zona Sul, 4 abrangem a Zona Oeste, 
7 recobrem a Zona Norte. Não houve registros na Zona Leste.

Os postos de paradas, local onde os pedestres aguardam os transportes coletivos, somam 
119. A disposição espacial desses postos apresenta-se assim: 31 no Centro; 30 na Zona 
Sul, 30 na Zona Oeste, 28 na Zona Norte. Não houve registros na Zona Leste.

A variável segurança foi avaliada a partir de 3 indicadores: delegacias, companhias milita-
res e unidades penais. Na cidade, existem 4 delegacias de polícia, todas localizadas na Zona 
Sul. As companhias militares existentes na cidade são 3, dentre as quais o 6º Batalhão de 
Polícia Militar - Caicó - PM/RN, localizado no bairro Paraíba, na Zona Sul; a Companhia do 
Corpo de Bombeiros de Caicó, situada  no Bairro Samanaú, na Zona Norte e o 1º Batalhão 
de Engenharia de Construção, cuja sede está no Bairro Penedo, na Zona Leste. Não houve 
registros nas zonas Centro e Oeste. As 3 unidades penais existentes na cidade, situam-se 
na Zona Sul (2) e na Zona Norte (1). Não houve registros nas Zonas Centro, Oeste e Leste.

Conforme a identificação do quantitativo da oferta de infraestrutura urbana da cidade de 
Caicó, e posteriormente os cálculos dos índices e as classificações dos níveis, foi possível 
a elaboração da cartografia dos indicadores de vulnerabilidades de infraestrutura urbana - 
IVIU da Cidade de Caicó (Figura 1).
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Figura 1 – Cartografia dos indicadores das vulnerabilidades de infraestrutura urbana de Caicó.

Fonte: Do autor.

Dos 29 bairros da cidade, 3 apresentam nível mediano, todos de formação antiga (Centro, 
Paraíba e Castelo Branco), 7 evidenciam nível insatisfatório, sendo 4 de formação antiga 
(Boa Passagem, Barra Nova, Penedo e Paulo VI) e 3 de formação recente (Nova Caicó, 
Samanaú e Mainard) e 19 demonstram nível bastante insatisfatório, 4 de formação antiga 
(Acampamento, Nova Descoberta, João XXIII, Walfredo Gurgel) e 15 de formação recente 
(Vila altiva, Santa Clara, Bento XVI, Itans, Canudos e Filho, Soledade, João Paulo II, Distrito 
Industrial, Frei Damião, Vila do Príncipe, Recreio, Alto da Boa Vista, Adjunto dias, Senador 
Dinarte Mariz e Salviano Santos). Esses dados permitem inferir acerca da fragilidade e ca-
rência da infraestrutura urbana existente, principalmente nos bairros de formação recente 
localizados nas periferias da cidade, sendo importante ressaltar que nenhum dos bairros 
obteve classificação em nível satisfatório. Examinando os índices de vulnerabilidade de in-
fraestrutura urbana por zona geográfica e por bairros da Cidade de Caicó torna ainda mais 
elucidativa a análise.

Na Zona Central da cidade, constituída pelo Centro e Bairro Acampamento, ambos de for-
mação antiga, registraram-se 61 equipamentos urbanos associados aos serviços públicos; 
todavia, nenhum deles localiza-se no Bairro Acampamento. O IVIU da Zona Central reflete 
as especificidades desta área de Caicó, onde o Centro concentra vários equipamentos urba-
nos que atendem às demandas da cidade como um todo, enquanto o Bairro Acampamento, 
pela localização geográfica muito próxima ao Centro, assume um perfil predominantemen-
te residencial. Isso contribui para que as demandas por serviços públicos de pessoas nele 
residentes sejam supridas pelo Centro ou bairros próximos. Portanto, esse quadro revela 
que a despeito do IVIU mediano registrado para o Centro, há forte discrepância quando se 
compara com os índices do Bairro Acampamento. Ressalta-se, ainda, que a dinâmica da 
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Zona Central de Caicó está associada à função que a cidade assume na rede urbana regio-
nal como centro comercial e de prestação de serviços. 

A Zona Sul de Caicó obteve 105 registros de equipamentos urbanos associados aos servi-
ços públicos, apresentando-se como aquela que concentra o maior número deles entre as 
zonas da cidade. Tais registros foram notificados em seus 9 bairros, conforme exposto a 
seguir: Nova Descoberta (11), Castelo Branco (19), Paraíba (39), Soledade (17), Itans (7), 
Maynard (12); não houve registros nos bairros Canutos e Filhos, Bento XVI e Santa Costa. 

De acordo com os dados apresentados, entre os 3 bairros antigos da Zona Sul, dois apre-
sentaram classificação mediana: o Castelo Branco e o Paraíba. Já o Nova Descoberta apre-
sentou índice bastante insatisfatório; com relação a esses bairros, destacam-se o Paraíba, 
nos índices relativos à Educação, Equipamentos Desportivos e Cultura e Lazer, e o Castelo 
Branco, nos índices relacionados à Educação e Equipamentos Desportivos. Em relação 
aos 6 bairros de formação recente, 5 foram classificados com IVIU bastante insatisfatório 
e 1 deles - o Mainard -  foi classificado com nível insatisfatório, com a ressalva de que 
apresenta níveis altos em Segurança e Equipamentos Desportivos. Os bairros Canutos e 
Filhos, Bento XVI e Santa Costa obtiveram índices 0,000, por não terem nenhum registro 
de serviço e equipamento urbano.

De maneira geral, o IVIU dos bairros da Zona Sul revela um quadro em que predomina o 
nível insatisfatório. Esse cenário torna-se preocupante. Por isso, infere-se que há carência 
de equipamentos urbanos que atendam às necessidades básicas da população. Torna-se 
ilustrativo dessa situação o fato de que, entre os 9 bairros dessa zona, 3 foram classifica-
dos com níveis bastante insatisfatórios - Canudos e Filhos, Bento XVI e Santa Costa – por 
não apresentarem nenhum tipo de serviço e equipamento urbano. Nessa zona, é perceptí-
vel que os bairros de formação recente apresentem maior vulnerabilidade de infraestrutura 
urbana, levando-se em conta os serviços e equipamentos investigados.

Na Zona Oeste de Caicó, formada por 8 bairros, dos quais 4 são de formação antiga e 4 
de formação recente, foram contabilizados 86 equipamentos urbanos. Desses, 19 estão 
localizados no Bairro Walfredo Gurgel, 15 no Paulo VI, 8 no João XXIII, 21 no Barra Nova, 
6 no Frei Damião, 17 no João Paulo II; não houve registros nos bairros Adjunto Dias e 
Distrito Industrial.  

Dos 8 bairros da Zona Oeste de Caicó, 4 são de formação antiga - Walfredo Gurgel, Paulo 
VI, João XXIII e Barra Nova e 4 de formação recente. Entre esses bairros, o IVIU oscilou en-
tre índices bastante insatisfatórios e insatisfatórios, inclusive com registro de índices 0,000 
nos bairros Adjunto Dias e Distrito Industrial, o que revela a ausência de infraestrutura ur-
bana, considerando as variáveis analisadas, que correspondem a serviços e equipamentos 
essenciais à vida citadina. Esse quadro é bastante preocupante sendo sinalizador da condi-
ção de vulnerabilidade social e de infraestrutura urbana a que a população desta zona está 
exposta, principalmente, pela falta de escolas e unidades de saúde. Essa condição aponta a 
Zona Oeste como a de maior vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó. 

A Zona Norte de Caicó, também integrada por 8 bairros, dos quais apenas 1 é de forma-
ção antiga, conta com 96 equipamentos urbanos, sendo 20 localizados no Bairro da Boa 
Passagem; 12 no Vila do Príncipe, 9 no Recreio, 7 no Samanaú, 13 no Alto Boa Vista, 8 no 
Salviano Santos, 17 no Nova Caicó e 13 no Senador Dinarte Mariz. 
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Dos 8 bairros da Zona Norte de Caicó, apenas o Boa Passagem é de formação antiga. 
Segundo a classificação de IVIU, entre os bairros desta zona os níveis oscilaram entre 
insatisfatório e bastante insatisfatório; isso permite inferir que não há distinção em termos 
de IVIU quanto ao tempo de formação dos bairros, revelando a fragilidade da infraestrutura 
urbana. Dentre os 3 bairros que indicam IVIU em condições insatisfatórias - Boa Passa-
gem, Samanaú e Nova Caicó - esses exibem seus maiores índices nos indicadores Escolas 
infantis (04 a 05) e quantidade de quadra de areia; os outros 05 bairros foram classificados 
com infraestrutura urbana bastante insatisfatória, chamando atenção a situação do Bairro 
Senador Dinarte Mariz que registrou índice 0,000 em todos os indicadores, o que expressa 
o elevado nível de vulnerabilidade da população nele residente. 

A Zona Leste de Caicó, constituída pelos bairros Penedo – de formação antiga – e Vila 
Altiva – de formação recente, possui 15 equipamentos urbanos. Desses, 12 estão situados 
no Penedo e 3 no Vila Altiva. 

Também nessa zona da cidade os níveis de IVIU chamam a atenção, por serem insatisfatórios 
no Bairro Penedo, que é de formação antiga, e bastante insatisfatórios no Vila Altiva, cuja 
formação é recente.  A vulnerabilidade se revelou a partir de variáveis como educação, saúde 
e transporte, evidenciando a carência de serviços e equipamentos de infraestrutura urbana.

A análise geral dos resultados do IVIU dos bairros da Cidade de Caicó, considerando as 
variáveis e indicadores utilizados, revela que os índices obtiveram uma média 0,188 por 
zonas geográficas; essa classificação é condizente com um nível bastante insatisfatório em 
termos de vulnerabilidade de infraestrutura urbana. Ou seja, Caicó não conta com serviços 
e equipamentos urbanos dispostos pelas zonas geográficas da cidade em quantidade sufi-
ciente para suprir a demanda dos domiciliados. 

O resultado da mensuração das variáveis da vulnerabilidade da infraestrutura urbana de-
monstra o quanto é necessário atentar para a formulação de políticas públicas que contem-
plem os serviços e equipamentos urbanos, haja vista que a carência está explícita, com-
prometendo a qualidade de vida dos citadinos. Faz-se necessário ressaltar a importância 
do planejamento e da gestão no que se refere à vulnerabilidade da infraestrutura urbana, 
sendo fundamental que tais demandas constem do orçamento municipal e integrem o pla-
no diretor da cidade.

O desenvolvimento urbano deve ser evidenciado numa política pública coerente com as 
necessidades oriundas da população. Os estudos mensuram os índices sociais, os quais 
podem servir de base para a construção de uma política urbana coerente com os princí-
pios da transparência, equidade e integridade, tendo por objetivo a estruturação da gestão 
pública local para implantar e operar as propostas e planos de implementação de infraes-
trutura adequados à cidade. 

5. CONCLUSÃO
Da década de 80 aos dias atuais, pela continuidade do processo de ampliação do sítio urba-
no, em uma tessitura na qual ocorre a transição da base econômica rural/agrária para urba-
no/terciária, a cartografia da cidade assumiu uma configuração que compreende as zonas 
Central, Norte, Sul, Leste e Oeste, abrangendo 29 bairros, dos quais 11 são de formação 
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antiga e 18 de ocupação recente. Ressalta-se ainda que, embora o processo de expansão 
tenha se processado em todas as zonas da cidade, foi na zona Norte que a mancha urbana 
teve maior ampliação, via configuração de bairros de formação recente.

Considerando as variáveis e indicadores que serviram de referência à proposta de IVIU da 
Cidade de Caicó por zonas geográficas, tem-se um quadro situacional em que a média dos 
índices foi de 0,188, o que conduz a uma classificação em nível bastante insatisfatório. 
O referido quadro reflete a média dos índices obtidos nas zonas da cidade, quais sejam: 
Central - 0,284; Sul - 0,176; Oeste - 0,137; Norte - 0,169 e Leste - 0,171, que por sua vez, 
resulta do IVIU apresentado por cada bairro; nesses, embora ocorram algumas oscilações 
no IVIU, é nítida a predominância do nível insatisfatório.

Dos 29 bairros da cidade, apenas 3 (10,34%) apresentaram IVIU mediano, sendo todos 
de formação antiga; 7 (24,13%) foram classificados com nível insatisfatório, dos quais 4 
são de formação recente e 3 de formação antiga; 19 (65,51%) obtiveram níveis bastante 
insatisfatórios, sendo 4 de formação antiga e 15 de formação recente. Em síntese, quanto 
aos níveis do IVIU em termos de bairros de ocupação antiga e bairros de formação recente, 
o quadro é o seguinte: dos 11 bairros de formação antiga, 3 apresentaram níveis media-
nos, 4 registraram níveis insatisfatórios e 3 obtiveram níveis bastante insatisfatórios; dos 
18 bairros de formação recente, 3 notificaram níveis insatisfatórios e 15 registraram níveis 
bastante insatisfatórios.

Merece ressalvas na análise acerca do IVIU por bairros que tal classificação está direta-
mente associada ao fato de que em 7 bairros o índice foi 0,000, evidenciando a inexistência 
dos serviços e equipamentos públicos que compuseram as variáveis do quadro de indica-
dores da vulnerabilidade em pauta.

Nessa perspectiva, no caso em análise – a Cidade de Caicó – quanto à vulnerabilidade da 
infraestrutura urbana, tanto os bairros antigos quanto os de formação recente apresenta-
ram IVIU insatisfatório ou bastante insatisfatório, sendo mais evidente ainda nos bairros 
de formação recente. Dessa feita, o estudo realizado delineia uma situação preocupante em 
relação à Cidade de Caicó, que possivelmente não se configura com um caso isolado no 
cenário urbano brasileiro, visto que o IVIU revela a carência de serviços e equipamentos, 
como saúde, educação, segurança, esporte, cultura/lazer e transporte, os quais são consi-
derados básicos para a vida urbana e cuja oferta é de responsabilidade do poder público. 
Portanto, entre as carências dos serviços e a atuação do poder público existe uma parcela 
considerável da população em situação de vulnerabilidade de infraestrutura urbana e, por 
conseguinte, de vulnerabilidade social.
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RESUMO: Uma das funções básicas de um Estado democrático é minimizar as desigualdades, 
possibilitando condições de crescimento equânimes a todos os seus cidadãos. Uma das formas 
de realizar essas funções é a implementação de programas de transferências de renda condicio-
nadas. Este estudo tem como objetivo verificar o efeito do Programa Bolsa Família (PBF) no de-
sempenho e na frequência de jovens de famílias beneficiadas pelo programa. A pesquisa ocorreu 
em 2017 com alunos do Ensino Médio regularmente matriculados nas Escolas Públicas Estadu-
ais da Cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, o que corresponde a 3.744 observações. Foi 
adotado um enfoque analítico quantitativo, por meio de seis regressões lineares (quatro simples e 
duas múltiplas), no software econométrico Stata, por meio do método de Mínimos Quadrados Or-
dinários (MQO), tendo como variáveis depedentes a média anual, situação de aprovação/repro-
vação, frequência anual e evasão. Para validação dos modelos, foi realizado o teste de ausência 
de variáveis omitidas, RESET – Ramsey. Os resultados apontam para uma correlação positiva do 
PBF com o desempenho escolar, embora na regressão múltipla, a significância da variável Bolsa 
família só seja marginalmente significante a 20%. Em relação à frequência, o estudo confirma 
uma tendência de aumento, com redução da evasão escolar, o que reafirma as condicionantes 
do PBF de garantias mínimas de frequência escolar.

Palavras-chaves: Programa Bolsa Família. Programas de transferências de renda condicionadas. 
Regressão Linear. Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).

THE EFFECT OF THE BOLSA FAMÍLIA (FAMILY 
ALLOWANCE) PROGRAM IN THE PERFORMANCE AND 
SCHOOL FREQUENCY: A CASE STUDY IN MIDDLE 
EDUCATION IN THE BRAZILIAN NORTHEAST

ABSTRACT: One of the basic functions of a democratic state is to minimize inequalities, enabling 
equal growth conditions for all its citizens. One of the ways to accomplish these functions is to im-
plement conditional income transfer programs. This study aims to verify the effect of the Bolsa Fa-
mília Program (PBF) on the performance and frequency of teenagers from families benefited from 
the program. The research was conducted in 2017 with high school students regularly enrolled in 
the State Public Schools of the City of Natal, Rio Grande do Norte, Brazil, corresponding to 3,744 
observations. A quantitative analytical approach was adopted by means of six linear regressions 
(four simple and two multiple) in the econometric software Stata by means of the Ordinary Least 
Squares (OLS) method, with the annual average, approval/failure, annual frequency and school 
dropout. For the validation of the models, the absence of omitted variables test was performed 
by RESET – Ramsey test. Results pointed to a positive correlation between PBF and school per-
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formance although, in multiple regression analysis, the significance of the PBF variable was only 
marginally significant at 20%. Regarding the frequency, the study confirms a tendency of increase, 
with a reduction of school dropout, which reaffirms the conditions of the PBF of minimum guaran-
tees of school attendance.

Keywords: Bolsa Família Program. Conditional income transfer programs.Linear Regression. Ordi-
nary Least Squares (OLS).
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1. INTRODUÇÃO
Em todo o mundo são implementados programas de transferências de renda condiciona-
das, baseado na suposição de que eles podem aliviar a pobreza num curto prazo e pro-
mover acumulação de capital, diminuindo a possibilidade de transmissão da condição de 
pobreza para as gerações futuras (SIMÕES; SABATES, 2014). A educação figura como um 
dos temas constantes na associação ao desenvolvimento e cidadania, capazes de reduzir 
esse cenário de desigualdades. As Nações Unidas representam essa preocupação quando 
abarcam como prioridades a inclusão de crianças nas escolas, a melhoria na qualidade de 
ensino e uma educação transformadora de inserção num contexto global (UNESCO, 2017). 
A temática Educação também é cerne dos estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu 
e dentre suas maiores contribuições, destaca-se uma distinção entre o que chama de fa-
vorecidos e desfavorecidos, se referindo às condições socioeconômicas dos alunos. Ele 
ainda diz que as “crianças de classes populares” apresentam dificuldades consideráveis no 
ambiente educacional e cultural (BOURDIEU, 2002). 

No Brasil, os gastos públicos com educação são provenientes – dentre outras fontes – 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb, criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e re-
gulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007 (FNDE; 2017). A Lei 
11.494/2007 ainda estebelece que o investimento dos governos estaduais e distrital deve 
ser no mínimo da ordem de 25% de suas receitas, o que demonstra a preocupação dos le-
gisladores brasileiros em assegurar investimentos para esse tema em função da percepção 
de sua relevância. Em relação aos programas de transferência de renda condicionadas, no 
Brasil, foi instituído o Programa Bolsa Família (PBF)1 com os seguintes objetivos: i) promo-
ção do acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e assistência 
social; ii) combate à fome e promoção à segurança alimentar e nutricional; iii) estímulo à 
emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobre-
za; iv) combate à pobreza; e; v) promoção da intersetorialidade, da complementaridade e 
da sinergia das ações sociais do Poder Público, conforme artigo 4º da Lei 10.836/2004 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL, 2004). Ele foi criado por meio de integração 
de programas antecessores como Bolsa Escola, Cartão Alimentação e Bolsa Alimentação 
que eram políticas públicas de promoção de redução das desigualdades sociais. Dentre 
as características do PBF, destacam-se algumas condicionalidades, como, por exemplo, 
garantir a frequência mínima de 85% da carga horária escolar mensal de jovens e adultos, 
cujas famílias são beneficiadas pelo programa.

Com o intuito de verificar se essa medida compensatória está trazendo resultados positivos 
ao desenvolvimento de jovens, este estudo toma como referência pesquisas antecessoras 
que levantaram algumas correlações relevantes. Acerca da variável de interesse (participa-
ção no PBF), há estudos tratando de correlação com o desempenho e frequência escolar 
(SIMÕES; SABATES, 2014; OLIVEIRA; SOARES, 2013; CIRENO; SILVA; PROENÇA, 2013). 

1 Programa destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de 
até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício fi nanceiro do acesso aos direitos sociais 
básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social (http://bolsafamilia.datasus.gov.br)
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Dentre os demais fatores, destaca-se “pesquisa acerca do impacto das condições socio-
econômicas no desempenho escolar” (BOURDIEU, 2002; DUCAN; MAGNUSON, 2005; 
SOARES; COLLARES, 2006; DUCAN; MAGNUSON, 2011; LACOUR; TISSINGTON, 2011; 
LAROS; MARCIANO; ANDRADE, 2012; ALVES; NOGUEIRA; NOGUEIRA; RESENDE, 2013; 
PINTO, 2015). Outros fatores apontados por pesquisas antecessoras, como as de Soares e 
Collares (2006), Laros et al. (2012) e Alves et al. (2013), também são considerados neste 
estudo, como o gênero, a raça, e as escolaridades dos pais.

Em relação aos fatores socioeconômicos, três estudos podem ser destacados. Soares e 
Colares (2006) analisaram desempenho em matemática de 30.354 alunos da 8ª série em 
todas as regiões brasileiras, por meio de um modelo de regressão linear múltipla. Os fa-
tores econômicos da família apresentam correlação relavante.  Laros et al. (2012) analisa-
ram dados de 33.962 alunos da 3ª série do Ensino Médio, distribuídos em 1.661 escolas 
brasileiras pesquisadas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica de 2001. 
Utilizando um modelo multinível, os resultados indicam que o desempenho é fortemente 
relacionado com o nível socioeconômico dos alunos. Alves et al. (2013) analisaram dados 
provenientes de 299 famílias e testes de proficiência infantil produzidos pelo Projeto Geres 
(Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005) em Belo Horizonte/MG, Brasil. Utilizando 
modelos de regressão linear multivariada ajustados, observou-se que os fatores socioe-
conômicos demonstraram ser positivamente associados com o desempenho escolar. Es-
sas três pesquisas compartilham resultados que concluiram pelo impacto das condições 
socioeconômicas no desempenho escolar, sendo que alunos de famílias com condições 
socioeconômicas mais baixas, demonstram desempenho inferior nesses casos.

Em relação especificamente ao Programa Bolsa Família, variável de interesse deste es-
tudo, descrevemos em detalhes três estudos que servem de referencial teórico para esta 
pesquisa. Simões e Sabates (2014) destacam que há muitos estudos que documentaram 
os efeitos positivos de programas de transferência condicional de recursos à matrícula es-
colar e até à frequência, mas a relação com o desempenho escolar foi pouco explorada na 
literatura. Eles dizem que os poucos estudos encontrados não indicam que esses progra-
mas conduzem à melhoria nos resultados avaliativos em testes, ou seja, em desempenho. 
Para cobrir esta lacuna, eles realizaram pesquisa que investigou os efeitos do tempo de 
permanência no Programa Bolsa Família no desempenho escolar. Para tal pesquisa foram 
utilizados bancos de dados cruzados ao nível da escola, extraídos das seguintes fontes do 
Governo Federal no Brasil: i) Prova Brasil 2007: Conjunto de dados, que contém variáveis   
socioeconômicas de alunos da quarta série e os resultados dos exames de Matemática e 
Língua Portuguesa; ii) o conjunto de dados do PBF, contendo informações sobre as prin-
cipais variáveis em 2007, transferência de recursos financeiros, tempo de participação no 
PBF e renda familiar per capita; e, iii) Censo Escolar de 2007, do qual foram recuperadas 
variáveis   de características da escola. Utilizando dados transversais, a pesquisa estimou 
um Modelo de regressão linear usando mínimos quadrados ordinários (MQO), por meio do 
qual foi verificado o efeito no desempenho escolar dos beneficiados pelo PBF em relação 
ao tempo de participação e recurso investido ao longo dos anos, pelo efeito médio das 
escolas. O modelo de regressão simples utiliza como variável dependente o desempenho 
escolar de cada escola e como variável independente a proporção de alunos beneficiados 
pelo PBF na respectiva escola. No modelo de regressão múltipla são utilizadas outras va-
riáveis como número médio de meses de participação no Bolsa Familia e valor médio de 
investimento per capita pago a famílias beneficiárias, cujas crianças frequentam a escola. 
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No modelo do regressão múltipla, essas variáveis de controle aparecem de forma isolada e 
em interação com a variável de interesse. Numa segunda abordagem, o estudo realiza um 
painel de dois anos (2005-2007) para avaliar efeitos do PBF ao longo do tempo. Os autores 
apontam como uma vantagem usar dados de painel, pela possibilidade de estimar modelos 
que controlam os efeitos fixos da escola ao longo do tempo. Os resultados mostram efeito 
positivo do PBF em relação às taxas de abandono e à taxa de aprovação a nível nacional 
e na Região Nordeste (a mais pobre do país), mas também indicam que o PBF tem efeito 
negativo, em nível nacional e em todas as regiões, em relação a desempenho escolar no 
exame nacional para Matemática e Português, quando estimado com valores médios de 
tempo e recurso investido. Os autores interpretam que as condições socioeconômicas das 
famílias podem afetar os critérios internos das escolas, atenuando-os, para que os alunos 
sejam aprovados, mesmo que isso não se refilta em aprendizagem.

Outro estudo realizado para avaliar impacto do PBF em fatores educacionais foi realizado 
por Cireno, Silva e Proença (2013) que utilizaram cadastros de diversas fontes, entre elas 
o censo escolar de 2011 e os resultados da Prova Brasil, para analisar a associação entre 
o Programa Bolsa Família e o desempenho e percurso escolar, com variáveis de interesse: 
i) desempenho médio na Prova Brasil; ii) abandono escolar; iii) reprovação do ano escolar; 
e iv) taxa de distorção idade-série. Utilizou-se regressão múltipla pelo modelo MQO. Os 
pesquisadores concluem que os beneficiários do programa têm, em média, um pior de-
sempenho na Prova Brasil que os não beneficiários, mas entendem que grande parte dessa 
diferença é explicada pelas suas condições socioeconômicas e características da escola 
que frequentam. Eles ainda argumentam que esse pior desempenho é reduzido nas séries 
mais avançadas, quando os alunos tiveram oportunidade de serem beneficiados pelo Pro-
grama por mais tempo.

Batista de Oliveira e Soares (2013) apresentam estudo realizado para verificar o impacto 
do Programa Bolsa Família sobre a repetência dos alunos. Considerando as limitações de 
algumas bases de dados, o estudo utiliza três abordagens para estimar a probabilidade 
de repetência: i) a primeira estimou essa probabilidade por meio de regressão logística, 
usando apenas o universo do CadÚnico (Cadastro Único, que é o registro administrativo 
unificador do PBF) – os autores consideram ser essa a abordagem mais confiável por 
identificar e comparar exatamente os beneficiados com o PBF; ii) a segunda utilizou o Ca-
dÚnico com a base de dados do Projeto Presença (esta base cobre apenas indivíduos que 
são beneficiários; sem possibilidade de comparação com os não beneficiados) para esti-
mar o efeito dosagem do PBF; iii) a terceira abordagem não observa crianças individuais 
e escolas, pois utiliza o CadÚnico, para estimar a porcentagem das crianças em uma dada 
escola que é pobre e o Projeto Presença, pode-se saber a porcentagem que recebe PBF. Em 
todas as abordagens, utiliza-se o Modelo de regressão por Mínimos Quadrados Ordinários 
(MQO). O trabalho destaca os resultados da primeira abordagem que indicam que o aluno 
beneficiário do PBF possui uma probabilidade de repetência cerca de 11% menor do que 
os demais, demonstrando impacto significativo sobre a progressão das crianças, embora 
o mesmo seja relativamente modesto. 

As três referências relatadas sobre impactos do PBF apresentam resultados importantes 
em relação ao desempenho, pois embora Simões e Sabates (2014) e Cireno et al. (2013) 
apontem para piores desempenhos dos alunos contemplados com o PBF, Batista de Oliveira 
e Soares (2013) indicam menor probabilidade de repetência do aluno. Talvez a interpretação 
de Simões e Sabates (2014) sobre a atenuação dos critérios usados pelas escolas possa 
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ser a justificativa de que embora os alunos beneficiados com PBF tenham pior desempenho, 
eles são aprovados e não impactem em índices de repetência. Diante dessa explicação, 
Simões e Sabates (2014) reforçam resultados do Batista de Oliveira e Soares (2013) ao 
comprovarem que a taxa de aprovação é mais alta para alunos beneficiados pelo PBF.

Diante desse contexto, se justifica realizar um trabalho com o objetivo de verificar os efeitos  
do Programa Bolsa Família no desempenho e na frequência de jovens de famílias beneficia-
das pelo programa. Além da participação no PBF, outros fatores são apontados pelos auto-
res mencionados como relevantes no desempenho escolar e, portanto, são considerados 
no modelo conceitual deste estudo, como: condições socioeconômicas (renda familiar), 
gênero, raça e escolaridade dos pais. A pesquisa foi realizada com alunos do Ensino Médio 
regularmente matriculados em atividade escolar nas Escolas Públicas Estaduais da Cidade 
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, no mês de maio de 2017.

2. METODOLOGIA
Este estudo pode ser caracterizado como descritivo, pois visa analisar fatos e fenôme-
nos, fazendo uma descrição detalhada desses fatos e fenômenos para a compreensão de 
comportamentos (OLIVEIRA, 2012, p. 68), uma vez que pretende analisar a correlação de 
variáveis independentes como frequência e desempenho escolares de alunos do ensino 
médio de escolas públicas estaduais da cidade de Natal (variável dependente). Por partir 
de algumas premissas já conhecidas como verdadeiras para se chegar a determinadas 
conclusões, ele também é caracterizado como dedutivo (OLIVEIRA, 2012, p. 49).

Com vistas a atingir os objetivos, foi adotado um enfoque analítico quantitativo, utilizando 
por base a população de alunos regularmente matriculados em escolas públicas estaduais 
da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Os dados foram coletados e fornecidos 
pela equipe da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do RN (SEEC), por meio da 
base de dados do Sistema Integrado de Gestão da Educação – SIGeduc, no mês de maio 
de 2017. Isso o caracteriza como um Estudo de Caso pois, segundo Creswell (2014, p.86), 
os estudos de caso são pesquisas nas quais o investigador “explora um sistema delimita-
do contemporâneo da vida real” por meio de uma coleta de dados detalhada e relata uma 
descrição do caso.

Em relação ao tipo de análise quantitativa, as técnicas utilizadas neste trabalho foram a 
análise de regressão linear, considerando a variável dependente como frequência e desem-
penho e a variável independente de interesse a condição do aluno ser de família beneficiada 
pelo Programa Bolsa Família. No modelo de regressão múltipla foram incorporadas outras 
variáveis mencionadas na teoria referenciada. A análise de regressão tem o propósito de 
prever o comportamento de uma variável dependente a partir do conhecimento de uma ou 
mais variáveis independentes (HAIR JÚNIOR; ANDERSON; TATHAM; BLACK, 2005, p. 32).   
Desse modo, o modelo é testado pelas seguintes equações: 

Em relação à frequência:
FrequênciaAnual = β0 + β1BolsaFamília + β2xi + u, (Equação 1) 

Em relação ao desempenho:
MédiaAnual = β0 + β1BolsaFamília + β2xi + u, (Equação 2) 
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onde “FrequênciaAnual” é uma variável dependente, contínua, que indica a frequência 
anual do aluno e “MédiaAnual” é uma variável dependente, contínua, que que indica a 
média final do aluno em 2016 (considerando todas as disciplinas cursadas). A variável 
de interesse é “BolsaFamilia” é uma variável dummy que indica se o aluno é de família 
beneficiada pelo programa Bolsa Família do Governo Federal (1=sim; 0=não). O grupo de 
referência  são as famílias que não recebem o bolsa família. xi representa variáveis inde-
pendentes de controle, como: gênero, raça, renda familiar e escolaridade dos pais.

O processo de análise dos resultados seguiu três etapas. Primeiramente, foi feita uma 
análise descritiva dos valores contidos na base de dados. Na segunda etapa, foi realizada 
a análise de correlação, estabelecendo as relações entre a variável dependente e as demais 
variáveis, sendo que foram realizadas seis regressões lineares (quatro simples e duas múl-
tiplas), no software Stata, por meio do método de mínimos quadrados ordinários (MQO), 
utilizado para estimar os parâmetros de inclinação, visando minimizar a soma dos quadra-
dos dos resíduos (WOOLDRIDGE, 2010). Durante essas análises, procedeu-se a verifica-
ção da significância individual de variáveis e interpretação dos dados em relação a efeitos e 
magnitudes. Como complemento à análise de regressão, visando a validação dos modelos, 
foi realizado o teste de ausência de variáveis omitidas, RESET – Ramsey (WOOLDRIDGE, 
2010, p. 283). Não se julgou necessário a realização de testes de heteroscedasticidade 
devido ao tamanho da amostra, e os modelos terem sido rodados na forma robusta.

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

A base de dados de alunos do ensino médio na cidade de Natal em 2016 é composta por 
3.744 observações, sendo que o valor médio da frequência anual é de 91% (variando de 0 a 
100%). A evasão é uma dummy com valores 0 ou 1, sendo que 280 alunos (7,5%) se eva-
diram ao longo do ano, e 3.467 (92,5%) cumpriram todo o ano letivo. Em relação à média 
escolar anual dos alunos, ela varia de 0 a 9,7 (média 5,7). A reprovação é uma dummy com 
valores 0 (aprovado) e 1 (reprovado), sendo que 1.100 alunos foram reprovados (29%) e 
2.647 alunos foram aprovados (71%). Em relação ao gênero, há um número próximo do 
equilíbrio, 1.931 são do gênero feminino (51,5%) e, em relação à raça, 816 (22%) se de-
clararam da raça branca. A renda familiar é uma informação que não está cadastrada para 
todos os alunos da base (número de observações: 1.451). Ela varia em 6 faixas, sendo 
Renda1 (até 1 salário mínimo, que foi a categoria utilizada como grupo de referência nas 
regressões múltiplas); Renda2 (mais de 1 até 2 salários mínimos); Renda3 (mais de 2 até 
5 salários mínimos); Renda4 (mais de 5 até 10 salários mínimos); Renda5 (mais de 10 até 
20 salários mínimos); e, Renda6 (mais de 20 salários mínimos). As rendas mais frequentes 
e, portanto com maiores médias são as duas mais baixas. As escolaridades do pai e da 
mãe estão categorizadas em: Desconhece ou falecido; Analfabeto (esta categoria é utiliza-
da como grupo de referência nas regressões múltiplas); Ensino Fundamental incompleto; 
Ensino Fundamental completo; Ensino Médio incompleto; Ensino Médio Completo; Ensino 
Superior incompleto; Ensino Superior Completo; Pós-graduação. Tanto no caso dos pais 
quanto das mães, a maior frequência é o fundamental incompleto. As médias, desvios 
padrão, valores mínimos e máximos dessas variáveis podem ser observados na tabela 1.
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Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo

Variável Obs Média Desvio Padrão Min Máx

Nota.média 3744 5.703151 2.177465 0 9.692307

Reprovados 3744 .2935682 .4554572 0 1

Frequência 3744 .9128303 .124288 0 1

Evasão 3744 .0747264 .2629845 0 1

Renda1 1451 .4438318 .4970064 0 1

Renda2 1451 .4148863 .4928723 0 1

Renda3 1451 .1254307 .3313209 0 1

Renda4 1451 .0110269 .1044644 0 1

Renda5 1451 .0013784 .0371135 0 1

Renda6 1451 .0034459 .0586208 0 1

Branco 3744 .2177742 .4127882 0 1

Feminino 3744 .5153456 .4998312 0 1

EscPai1 3744 .0475047 .2127441 0 1

EscPai2 3744 .0146784 .1202781 0 1

EscPai3 3744 .1278356 .3339512 0 1

EscPai4 3744 .0405658 .1973084 0 1

EscPai5 3744 .0448359 .2069711 0 1

EscPai6 3744 .0939418 .2917867 0 1

EscPai7 3744 .0064051 .0797859 0 1

EscPai8 3744 .0085402 .0920298 0 1

EscPai9 3744 .0029357 .0541096 0 1

EscMãe1 3744 .0152122 .1224122 0 1

EscMãe2 3744 .0117427 .1077401 0 1

EscMãe3 3744 .1283694 .3345453 0 1

EscMãe4 3744 .049106 .2161181 0 1

EscMãe5 3744 .0565786 .2310665 0 1

EscMãe6 3744 .0971444 .2961938 0 1

EscMãe7 3744 .011209 .1052914 0 1

EscMãe8 3744 .0141446 .1181029 0 1

EscMãe9 3744 .0037363 .0610193 0 1

Fonte: Dados da pesquisa gerados no software econométrico Stata

Para analisar a influência do Programa Bolsa Família nas variáveis de frequência e desempe-
nho foram feitas quatro regressões simples e duas regressões múltiplas, realizando os devi-
dos testes de significância e forma funcional. Como primeira análise, utilizam-se os modelos 
nos quais as variáveis indendentes são frequência anual e a variável binária (evasão) que 
significa que o aluno abandonou o curso e, portanto, foi reprovado por faltas. Em ambos os 
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casos, a variável de frequência é considerada a variável explicada e a dummy que representa 
a condição familiar acerca do recebimento do bolsa família é a variável independente.

No modelo de regressão simples, em relação à frequência anual (valor contínuo), o 
R2 é baixo (0,0015), o que pode indicar que há outras variáveis relevantes que não foram 
consideradas no modelo. Já o teste t indica significância da variável bolsa família (2,74, 
com p-valor de 0,006), embora a magnitude do coeficiente da variável bolsa família seja 
muito baixa (0,017), o que indica que o fato do aluno ser de família beneficiada com o bolsa 
família só aumenta 0,017 de sua frequência anual. No modelo de regressão simples, em 
relação à dummy de evasão escolar, o R2 é baixo e o mesmo da situação anterior (0,0015), 
o que pode indicar que o modelo de regressão simples não interpreta o comportamento 
da evasão. Já o teste t indica significância da variável bolsa família numa análise bicaudal 
(-2,98, com p-valor de 0,003), embora a magnitude do coeficiente da variável bolsa família 
seja baixa (-0,036), que indica que o aluno ser de família beneficiada com o bolsa família 
reduz em 0,036 a possibilidade de evasão. Os sinais em ambos os modelos são os espe-
rados, uma vez que uma das condicionantes do programa bolsa família é de que os filhos 
de famílias beneficiadas com o programa estejam frequentando as aulas e com frequência 
superior a 85% no ano. Assim, ambos os modelos indicam que o programa aumenta a 
frequência escolar e reduz a evasão escolar, embora em magnitudes muito baixas. Para 
uma análise mais precisa do modelo de probabilidade linear (com a dummy evasão como 
variável dependente), gerou-se os valores previstos, sendo que todos estavam entre 0 e 1 
(min 0,42; max. 0,77), mas muito próximos da média (0,75) e com uma variância muito 
pequena, o que indica baixo nível de explicação do modelo de regressão simples. 

No modelo de regressão simples, em relação ao desempenho (valor contínuo – média 
anual), o R2 é mais baixo (0,0006) que os modelos anteriores, o que indica que ele pode 
ser aperfeiçoado com outras variáveis, de forma a representar melhor o comportamento 
da variável dependente. Já o teste t da variável bolsa família (1,70, com p-valor de 0,09) é 
significante a 10%. No modelo de regressão simples, em relação à dummy de reprovação, 
o R2 é zero, indicando baixa representação do modelo. O teste t não indica significância da 
variável bolsa família (0,27, com p-valor de 0,784). O modelo de probabilidade linear em 
relação à reprovação teve comportamento semelhante ao modelo de evasão e gerou todos 
os valores previstos entre 0 e 1 (min. 0,29; max. 0,30) muito próximos da média (0,29) e 
com uma variância muito pequena, o que pode indicar baixo nível de explicação do modelo 
de regressão simples. Assim, os modelos de regressão simples em relação ao desempe-
nho escolar aparentam menor possibilidade de inferência em relação ao recebimento do 
PBF que os modelos com frequência.

Como os modelos utilizando variáveis contínuas aparentaram melhor resposta que os mo-
delos de probabilidade linear, eles foram utilizados para realização de regressão linear 
múltipla, permanecendo a variável de interesse a dummy do Programa Bolsa Família e in-
cluindo as seguintes variáveis: renda familiar (variável que está categorizada em seis dum-
mies, sendo que Renda1 é a mais baixa - famílias com renda mensal menor que um salário 
mínimo – e foi utilizada como grupo de referência, permanecendo as demais rendas na 
regressão); raça (branco foi utilizado como grupo de referência e não branco permaneceu 
na regressão); gênero (masculino foi utilizado como grupo de referência e feminino perma-
neceu na regressão); escolaridade do pai e escolaridade da mãe (ambas são categorizadas 
em nove variáveis dummies, sendo o nível 1 desconhecido ou falecido e o nível 2 analfa-
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beto, os demais possuem maior nível de escolaridade. O nível 2 foi utilizado, em ambos os 
casos, como grupo de referência e as demais escolaridades fizeram parte da regressão).

Em relação à frequência anual, o modelo teve um considerável aumento de resposta em 
relação à regressão simples, mas ainda tem o R2 baixo (0,0166). Permanencendo as de-
mais variáveis controladas – ceteris paribus – o Programa Bolsa Família apresenta uma 
correlação positiva com a frequência, mas de magnitude muito baixa (0,028) e sendo sig-
nificante (t=2,19, com p-valor=0,029). Dentre as demais variáveis, apenas renda3 (de 2 a 
5 salários mínimos), renda4 (mais de 5 até 10 salários mínimos) são significantes, apre-
sentando teste t de 2,06 e 2,92, respectivamente. Ambas apresentam magnitudes baixas, 
mesmo levando em conta que a frequência anual varia de 0 a 1 (renda3=0,02 renda4=0,05).

Em relação ao desempenho anual (média anual), o modelo teve um R2 de 0,0381. Perma-
nencendo as demais variáveis controladas, o Programa Bolsa Família foi marginalmente 
significante a 20% (t=1,22, com p-valor=0,223), mas outras variáveis apresentaram maior 
significância. No caso das rendas, a renda2 (de 1 a 2 salários mínimos) e a renda6 (mais 
de 10 até 20 salários mínimos) tiveram teste t superiores a 2,5 (o teste t de renda6 foi igual 
a 2,92, com p-valor igual a 0,004). Chama a atenção a magnitude da renda6 que indica um 
aumento de mais de 2,4 no desempenho em relação aos alunos pertencentes às famílias 
com renda inferior a um salário mínimo por mês. Outras variáveis que se apresentaram 
como estatisticamente significantes foram as dummies relacionadas às escolaridade dos 
pais 3, 5, 6, 7 e 8. Em todos estes casos fica evidente que pais com instrução escolar 
influenciam positivamente seus filhos no desempenho escolar. Dentre todos, os de maior 
magnitude são as escolaridades 7 (teste t=4,26) e 8 (teste t=3,87) que representam ensino 
superior incompleto e completo, com impacto superior a 1,7 na nota do aluno. Os valores 
tanto das regressões simples quanto múltiplas podem ser observados na tabela 2.

Tabela 2: Resultados das regressões simples e múltiplas

VARIABLES
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

notamedia reprovadosrie notamedia frequnciaanual evaso frequnciaanual

             

bolsafamilia 0.200* 0.00737 0.291 0.0175*** -0.0362*** 0.0287**

(0.118) (0.0271) (0.239) (0.00639) (0.0122) (0.0131)

renda2 0.299** 0.00476

(0.132) (0.00782)

renda3 0.179 0.0224**

(0.205) (0.0109)

renda4 -0.211 0.0508***

(0.652) (0.0174)

renda5 -0.479 0.0226

(0.722) (0.0268)

renda6 2.487*** 0.0203

(0.851) (0.0301)

feminino 0.182 -0.00586
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(0.119) (0.00683)

naobranco -0.132 -0.00996

(0.126) (0.00723)

EscPai1 0.472 0.0318*

(0.403) (0.0190)

EscPai3 0.721** 0.0178

(0.367) (0.0188)

EscPai4 0.762* -0.00735

(0.408) (0.0226)

EscPai5 1.007** 0.0172

(0.397) (0.0215)

EscPai6 0.940** 0.0211

(0.379) (0.0198)

EscPai7 1.771*** 0.0119

(0.416) (0.0351)

EscPai8 1.785*** 0.0113

(0.461) (0.0307)

EscPai9 0.769 0.0386

(0.727) (0.0245)

EscMae1 -0.0184 -0.00142

(0.554) (0.0222)

EscMae3 0.274 -0.000353

(0.430) (0.0195)

EscMae4 0.410 0.00150

(0.450) (0.0219)

EscMae5 0.423 -0.00380

(0.448) (0.0216)

EscMae6 0.405 -0.00137

(0.441) (0.0206)

EscMae7 0.566 0.0242

(0.504) (0.0237)

EscMae8 0.526 0.00316

(0.509) (0.0258)

EscMae9 0.662 -0.00787

(0.704) (0.0286)

Constant 5.686*** 0.293*** 4.237*** 0.911*** 0.0778*** 0.891***
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(0.0375) (0.00777) (0.513) (0.00215) (0.00457) (0.0206)

Observations 3,744 3,747 1,450 3,746 3,747 1,451

R-squared 0.001 0.000 0.038 0.002 0.001 0.017

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Dados da pesquisa gerados no software econométrico Stata

O teste RESET - especificação da forma funcional - foi realizado para os dois modelos 
de regressão múltipla, no caso que utiliza como variável dependente a média anual (que 
representa o desempenho do aluno) resultou num teste F= 2,02 (com p-valor 0,1325). Já 
o modelo utilizando a frequência como variável explicada,  obteve um teste F igual a 2,25 
(com p-valor = 0,1055), ou seja, considerando 2 graus de liberdade e o tamanho da amos-
tra, não há indícios de má especificação funcional em ambos ao casos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam para uma correlação positiva do PBF com o desempenho escolar, 
embora na regressão múltipla, a significância da variável Bolsa família só seja marginalmen-
te significante a 20%. Esses achados contradizem o que apontam Simões e Sabates (2014) 
e Cireno et al. (2013) de que tal correlação é negativa, ou seja, alunos beneficiados pelo PBF 
apresentam desempenhos inferiores aos alunos não beneficiados por tal programa. Além 
disso, é possível confirmar uma tendência de aumento da frequência e redução da eva-
são escolar, o que reafirma as condicionantes do PBF de garantias mínimas de frequência 
escolar. Em relação às demais variáveis, algumas faixas de renda e escolaridade dos pais 
confirmam o referencial teórico de efeitos positivos na frequência e desempenho do aluno.

Desse modo, acredita-se que esta pesquisa contribui para ampliação das discussões acerca 
do impacto de programas de transferências de renda condicionadas sugerindo como es-
tudos futuros o acompanhamento dos alunos ao longo de anos seguintes por meio de um 
painel para que se verifique a tendência e se os resultados se confirmam ao longo dos anos.
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quaisquer de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em 
quaisquer outras plataformas, base de dados e/ou meios de divulgação/disseminação do 
conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou estrangeiros, a título 
gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para 
tanto, as faculdades de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retrans-
missão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou digitalmente, e licença ou 
relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que 
título for, os direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.

Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Reposi-
tório Científico da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS
QUANTIDADE DE PÁGINAS
A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.
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FORMATO DOS ARTIGOS
Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para papel A4), observando as 
seguintes indicações:

margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

os parágrafos devem ser justificados;

recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 

a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

ESTRUTURA TEXTUAL
A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes ele-
mentos: 

Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de 
conhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço ele-
trônico e/ou físico (facultativo);

• Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos rele-
vantes do texto, fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimen-
to prévio sobre o assunto a ser abordado.

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam 
os assuntos tratados no artigo. São utilizados na indexação dos artigos.

Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das pala-
vras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e 
RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a 
esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

RESUMO
No idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e ob-
jetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 
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PALAVRAS-CHAVE
São descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou com-
postas que, identificam os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto 
e finalizadas por ponto. O número máximo de palavras-chave são 6 (seis), para adequação 
ao Currículo Lattes do autor. 

TRADUÇÃO
Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Edi-
torial da Revista encarregar-se-á de providenciar a tradução.

CITAÇÕES
As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da 
ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

Citação direta no texto:
Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 

Ex.: “a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem 
ter (e perseguir constantemente) esse atributo” (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem es-
querda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

Ex.: Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se 
pretende entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século 
imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e 
duas de natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a ex-
pressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, 
respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

Citação indireta no texto:
São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras 
palavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas 
e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu 
no século XVI e definia o capitão que contratava soldados mercenários para 
servir ao rei.

Citação com reticências:
É usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da 
citação, usa-se a reticência entre colchetes.
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Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e 
procedimentos de inferência para solucionar problemas que são suficientemen-
te difíceis para requerer um significante grau de conhecimento humano na sua 
solução”.

 Com omissão no fi nal da citação:

Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é 
menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de 
que nada vai mudar [...].

Com omissão no meio da citação:

Ex.: [...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racio-
nal. E é menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convic-
ção de que nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não 
é decidir o que deve ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que 
haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia 
que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser 
chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento 
original, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra 
consultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a 
obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma 
série de dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fi-
sicamente e a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da 
organização (MILGROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

ILUSTRAÇÕES
São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotografias, lâminas usadas 
para enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüencial, sendo citadas 
no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações devem seguir os 
seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto. Deve ficar posicio-
nado acima da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.
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Ex.: 

Figura 1: Fluxo do transito.
Fonte: Do autor.

TABELAS 
São utilizadas no texto com o propósito de apresentar resultados numéricos e valores 
comparativos. Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresentação 
Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto 
e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colo-
cada logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou 
conforme a apresentação gráfica do trabalho. A fonte deve ser menor que a do 
texto e o espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não deve-se usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar 
as laterais.

Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

Fonte: Do autor,
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REFERÊNCIAS E NOTAS COM INDICAÇÃO DA FONTE DE PESQUISA:
Devem incluir apenas as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. De-
vem aparecer em ordem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da 
ABNT. Segundo a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com 
espaçamento simples entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Seguem alguns exemplos de referências:

Livro:
BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso 
no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2005.

Com mais de três autores:
LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produ-
tivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de 
pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

Revista científi ca:
MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 1, n.1, p. 
12, 2004.

Monografi a, Tese e Dissertação:
ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia 
Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

Trabalhos apresentados em congressos:
BATISTA, P. C. S.; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. O pensamento do empreendedor ce-
arense sobre a inovação organizacional. In: XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

Em meio eletrônico:
FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: 
<http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

NORMALIZAÇÃO
Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a seus autores que po-
derão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. Caso deseje, o autor 
poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elaboração dos artigos, quais 
sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028.

ENDEREÇO DA REVISTA
O e-mail para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos 
para a revista.
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RECOMENDAÇÕES
Solicitamos que o (s) autor (res) faça (m) uma verificação quanto às normas solicitadas, 
verifique (m) se todos os autores citados constam na lista de referências ao fim do trabalho 
e zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação 
de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.




