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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de investigação propõe-se a realizar estudo centrado na dinâmica 

existente entre desenvolvimento, redução de pobreza e conservação de recursos 

naturais. Para o exame dessa relação, as regiões escolhidas foram as micro-regiões do 

Seridó oriental e ocidental, no Estado do Rio Grande do Norte. Em anos recentes 

diversos estudos (ARAÚJO, 2011; BASTOS, 2009), têm apontado que, após o período 

de crise de seu tripé econômico-produtivo, formado pelas atividades de pecuária, 

cotonicultura e mineração, e enfrentada a crise nos anos oitenta, essas regiões do Estado 

do Rio Grande do Norte tem mostrado sinais não só de recuperação econômica, mas 

também de melhoria de seus indicadores sociais. Por outro lado, estudos como o 

panorama de desertificação do Estado do RN (2005) e o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Seridó (ADESE, 2000), indicam que há em curso um franco processo de 

degradação de seus recursos naturais capaz de comprometer a capacidade de 

sustentação desse sistema. Para verificação dessa realidade e constatação provável dessa 

relação, neste trabalho, a análise de evolução dos dados secundários de órgãos oficiais, 

como o IBGE sobre IDH, renda per capita e demais indicadores sociais, entre os anos 

de 2000 e 2009. Segue-se em outro momento da pesquisa, a análise de dados de 

natureza qualitativa, coletados em entrevistas realizadas com instituições de intervenção 

de natureza acadêmica, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN); órgãos do Estado que tratam a questão do Meio-Ambiente no Seridó: Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável do RN (IDEMA) e Instituto Brasileiro de Meio-

Ambiente e da Amazônia Legal (IBAMA) e instituições de intervenção direta na região, 

como a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE) e a Articulação 

do Semi-Árido (ASA). Após o cruzamento dos dados de natureza quantitativa e 

qualitativa, constatou-se que a dinâmica econômica da região do Seridó Potiguar 

responde parcialmente na melhoria dos indicadores sociais de pobreza. Contribuição 

essa compartilhada pelo Estado nas ações de transferência de renda. No que se refere a 

influência da reestruturação produtiva da região nas questões de meio-ambiente, 

assinala-se que a indústria ceramista, responsável pela absorção de percentual da 

população com ingresso limitado na economia urbana, dado o baixo nível de 

escolaridade, responde por intensificar a susceptibilidade ao processo de desertificação 

em curso no Seridó norte-rio-grandense. Conclui-se enfim que a garantia de ampliação 

de renda, liberdades e conservação de recursos naturais, assegura-se, primeiramente, 

pelo alterar das crenças e valores, sobretudo de parte do setor empresarial, que se utiliza 

dos recursos naturais de modo predatório, visando a manutenção de suas taxas de 

retorno e investimento. E de modo concomitante, pela sincronização entre as mudanças 

tecnológicas, por meio do uso de novas fontes de energia e as mudanças institucionais. 

 

Palavras-Chave: 1. Desenvolvimento 2. Instituições 3. Pobreza 4. Meio-Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work intends to carry out a study focused on the dynamic between 

development, poverty reduction and conservation of natural resources. To consider this 

relationship to the region chosen was the micro-region of Eastern and Western Seridó in 

the state of Rio Grande do Norte. In recent years, several studies (Araújo, 2011; 

BASTOS, 2009) have pointed out that after a period of economic crisis in its tripod-

productive, formed by the activities of farming, cotton farming, mining and faced in the 

eighties, this region of the State of Rio Grande do Norte, has not only shown signs of 

economic recovery but also improve their social indicators. On the other hand, studies 

of desertification as the view of the state of RN (produced in cooperation between the 

Government of RN and research institutions) and the Sustainable Development Plan of 

Seridó (ADES, 2000), indicate that there is an ongoing French process of degradation of 

natural resources that is capable of compromising the ability of sustaining such a 

system. To verify this reality and likely finding this relationship, this work is adopted 

for this study, the analysis of evolution of secondary data from official bodies such as 

the IBGE on HDI, per capita income and other social indicators between 2000 and 

2009. Here is another time of the survey analysis of qualitative data collected from 

interviews with institutions of academic intervention in nature, researchers at the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) State agencies that address the 

issue of the Middle Environment in Seridó: Institute for Sustainable Development of the 

NB (IDEMA) and the Brazilian Institute of Environment and the Amazon (IBAMA) 

and institutions of direct intervention in the region, as the Agency's Sustainable 

Development Seridó (adhesive) and the Joint Semi-Arid (ASA). After crossing data 

from quantitative and qualitative, it was found that the dynamics of the region's 

economic Seridó Potiguar partially answers the improvement of social indicators of 

poverty. Contribution by the State in this shared stock transfer income. Regarding the 

influence of productive restructuring in the region on issues of environment, it is noted 

that the ceramic tile industry, responsible for the absorption percentage of the 

population with limited ingress into the urban economy, given the low education, 

accounts for the increase of susceptibility to the ongoing process of desertification in 

North Seridó Rio Grande. We conclude finally that the guarantee of increased income, 

freedom and conservation of natural resources ensures primarily by changing the beliefs 

and values, especially on the part of the business sector, which use natural resources so 

predatory, aimed at maintaining their rates of return on investment. And concomitantly, 

the synchronization between technological change, through the use of new energy 

sources, and institutional change.  

 

Keywords: 1. Development 2.Institution 3.Poverty 4. Environment 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Avanços e persistência de questões 

 

 

Prevalece hoje, no Brasil, especialmente nos últimos oito anos, a constatação do 

fato de que esse país avançou consideravelmente na implementação de políticas para a 

redução de pobreza de sua população. Fato esse comprovado pela melhoria de 

indicadores sociais importantes, como o índice de desenvolvimento humano (IDH) e 

demais índices de pobreza que sinalizam clara evolução positiva nas condições de vida 

da população. Segundo Abramovay (2006), o Brasil avançou de modo significativo na 

redução da pobreza, ao retirar grande parcela de sua população de um estrato de renda 

considerado típico de uma situação de miséria. O mesmo autor, porém, chama a atenção 

para o fato de que, essa redução, alcançada por uma melhor distribuição de renda, não é 

totalizante, pois persistiriam no Brasil, outras formas de desigualdade (ABRAMOVAY, 

2006).  

Dirá ainda Abramovay (2006) que o país enfrentaria na atualidade dois 

problemas tidos por ele como fundamentais: Primeiro, a já mencionada persistência de 

outras formas de desigualdade, além da questão de renda e em segundo lugar, o caráter 

predatório do padrão de consumo de sua população. O segundo problema apontado, 

com repercussões claras nas estratégias de conservação dos recursos naturais, é melhor 

entendido, quando é percebido que a matriz energética brasileira permanece sem 

discussão aprimorada e que, no setor empresarial prevalece o uso de práticas arcaicas de 

conversão de energia, fortemente degradadoras porém mantenedoras de seus lucros. 

Sob os aspectos trazidos ao debate por Abramovay (2006), situa-se também a 

reflexão feita por Sen (2000) sobre os dois principais problemas da sociedade 

capitalista, que seriam segundo ele, em primeiro lugar, a persistência das desigualdades, 

que dirá ser a questão da pobreza e em segundo lugar, a questão dos bens públicos, 

entendidos como os do meio ambiente. Com respeito ao que Sen (2000) chama de 

pobreza, deve-se atentar para o fato de que o entendimento desse autor é o de que a 

pobreza estaria além da privação de renda e que, portanto, o exame de indicadores 
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oficiais, mesmo que úteis à focalização de grupos sociais a ela submetida é por si só 

insuficiente. 

É exatamente dessa relação que trata o presente trabalho de investigação. 

Especialmente no Nordeste brasileiro, essa reflexão mostra-se extremamente importante 

pelo fato de que essa porção do espaço brasileiro foi possivelmente uma das que mais 

foi afetada positivamente pelas políticas de redução da pobreza e soerguimento de sua 

economia nos últimos oito anos. De outro lado, há o entendimento de que as ações de 

intervenção nessa região do nordeste brasileiro foram marcadas ao longo de suas 

efetivações por uma recorrente “desatenção” à questão ambiental (BASTOS, 2009). 

Nesse sentido, no estado do Rio Grande do Norte, na micro-região do Seridó 

potiguar, verifica-se exatamente a ocorrência da problemática apontada por Abramovay 

(2006) e Sen (2000), sobre as questões da pobreza e do meio-ambiente. Essa porção do 

espaço norte-rio-grandense, que após um período de crise de sua base produtiva, na 

década de oitenta, é tida por considerável produção acadêmica como emblemática de 

pelo menos dois processos. O primeiro, de recuperação de sua economia, por meio da 

exploração de novas alternativas (ARAÚJO, 2011) e o segundo, de redução de pobreza 

e melhoria de indicadores como o IDH (BASTOS, 2009). Processo esse que combinado, 

permite a afirmação da viabilidade econômica dessa região incrustada no semi-árido do 

Rio Grande do Norte. 

Desse modo, o que esse trabalho traz para a discussão, poderia então ser dividido 

em duas vertentes. A primeira questionará se a melhoria de indicadores sociais e 

redução da pobreza corresponderiam de fato a uma redução da pobreza no sentido de 

Amartya Sen (2000), ou se essa apregoada redução limitar-se-ia à ampliação da renda e 

do consumo; o segundo aspecto de questionamento, diz respeito aos efeitos da 

reestruturação produtiva, na conservação dos recursos naturais. Isso porque, segundo 

relatórios importantes, como o Relatório de uso da lenha do Seridó e o Plano de 

Desenvolvimentos Sustentável do Seridó (PDSS), ambos produzidos pela Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE), as atividades importantes para essa 

reestruturação, tal qual a da indústria ceramista e a pecuária, são responsáveis pela 

manutenção de formas insustentáveis de exploração dos seus recursos naturais. 

Debate que se faz urgente, pois em um momento de avanços importantes, como 

o experimentado pelo Brasil na redução de índices de pobreza, torna-se extremamente 

válido e útil a esse processo, inclusive, que se questione a natureza dessa redução. Não 

se trata, no entanto do questionamento do mérito de conquistas das políticas de combate 
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a pobreza, mas do questionamento sim de seu alcance. No outro sentido, a preocupação 

com a dimensão ambiental, nesse trabalho, insere-se no contexto de quitação de um 

“débito” da própria produção científica sobre a temática do desenvolvimento no 

nordeste brasileiro, pensado predominantemente sob um enfoque quase exclusivamente 

econômico.  

 

 

O Seridó potiguar e sua questão atual 

 

 

A região do Seridó do Rio grande do Norte tem surgido em pesquisas recentes 

como ilustrativa do fato de que além de delimitações político-administrativas e traços 

climáticos, a região, enquanto conceito é portadora também de singularidades que no 

caso dessa região em particular (BASTOS, 2009) explicariam o alto grau associativo 

nela presente. No sentido de Santos (2000), ali haveria um verdadeiro ethos amparado 

na solidariedade. Não se definiria, portanto a região do Seridó pelo seu clima e 

vegetação simplesmente, mas também pela identidade cultural, que já se imprime 

inclusive no que ali é produzido. 

 Importante lembrar, porém que, para fins de execução deste trabalho, optou-se 

por utilizar o recorte regional oficial do IBGE, com o objetivo de melhor precisar o 

campo empírico da pesquisa. Não se trata, porém de negar-se o que se argumentou até o 

presente momento, de que a região é mais do que fisiografias semelhantes, mas antes de 

uma operacionalização da ação investigativa. 

 Localizada no semi-árido nordestino e no polígono das secas (anexo 01), a 

região do Seridó abrange vários municípios do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que 

segundo novo critério de regionalização do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), divide-se em duas microrregiões. No Rio Grande do Norte, Seridó 

Ocidental e Seridó Oriental; e na Paraíba, dividida nas microrregiões do Seridó 

Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano.  

Na atualidade, a região do Seridó potiguar tem dado sinais de inovação quanto 

às estratégias de reprodução social de sua população. Especialmente referente às 

estratégias de crescimento econômico e indicadores sociais, após período de crise 

atravessado nas últimas décadas (ARAÚJO, 2011). Deve-se atentar evidentemente que 

na consideração dessas alternativas, que a construção dessas alternativas não se dá num 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Serid%C3%B3_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Serid%C3%B3_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Serid%C3%B3_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Serid%C3%B3_Ocidental_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Serid%C3%B3_Ocidental_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Serid%C3%B3_Oriental_Paraibano
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vazio sociológico (BASTOS, 2006) e nem inerte aos movimentos da história de seu 

espaço. O que torna indispensável à realização de breve retrospecto da formação do 

Seridó. 

Após período de crise nos anos oitenta do século vinte, do que é considerado por 

muitos como tendo sido seu principal tripé econômico (formado pela cotonicultura, 

pecuária e mineração), a região do Seridó Potiguar experimenta atualmente significativo 

soerguimento de suas bases, por meio da exploração de novas alternativas (ARAÚJO, 

2011).  

Sua produção leiteira, por exemplo, tem permitido á análises recentes, a 

constatação de que essa região pode ser atualmente considerada a principal bacia leiteira 

do estado do Rio Grande do Norte. Avança na mesma intensidade a indústria cerâmica, 

responsável pelo atendimento de cerca de setenta por cento da demanda de produção de 

telhas da região nordeste (ARAÚJO, 2011). Indústria presente em outras regiões do 

Estado do Rio Grande do Norte, mas que se concentra de modo intenso nessa região 

(anexo 02). 

Porém, frente a essas alternativas geradas localmente, sobre os mais de duzentos 

e quatorze mil habitantes dessa região do semi-árido norte-rio-grandense, impõe-se uma 

contingência. A forma que se tem revestido as referidas atividades em expansão no 

Seridó do Rio Grande do Norte é apontada como geradoras também de passivos 

ambientais capazes de comprometer a própria sustentação do desenvolvimento da 

região. Formas de exploração essas, que tem como pano de fundo, relações sociais 

constituídas na região, marcadas por traços de mando e subordinação dos mais pobres, 

concentração de terras e cooptação de políticas do estado por parte das elites locais.  

É preciso, nesse sentido, levar em conta no caso seridoense, os processos sociais 

que estariam por detrás dessa crise ecológica (FERREIRA, 1998). Isso porque a solução 

residiria também, segundo a mesma autora, dentro do próprio sistema social e poria a 

questão ambiental fora do enquadramento de antítese do desenvolvimento regional ali 

recentemente experimentado. 

Dentre os potenciais passivos ambientais, o processo de desertificação surge 

como um dos principais sinais do esgotamento, dos já exíguos recursos naturais do 

Seridó (Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - PDSS, 2000). O estudo 

dessa região a partir desse tipo de impacto, já que inserida em área susceptível 

ocorrência desse fenômeno (anexos 03 e 04), é importante por estar ele associado à 

outra série de comprometimentos de ordem ambiental e social. Empobrecimento de solo 
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já carente de nutrientes, extinção de espécies animais e vegetais, deslocamento forçado 

de pequenos proprietários, geração de pobreza e aumento da pressão nos centros 

urbanos regionais. 

Além da promoção do deslocamento de pequenos proprietários rurais em direção 

aos centros urbanos regionais, dado o empobrecimento do solo para a prática da 

agricultura, a desertificação é conseqüência inevitável do uso das terras para 

fornecimento de madeira da vegetação da caatinga para combustível dos fornos das 

cerâmicas da região. Ainda, segundo o Diagnóstico de uso da lenha produzido pela 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, pode-se apontar que 

 

 

nesse sentido, a busca de estratégias que minimizasse os efeitos da crise 

que afetou bruscamente a vida citadina e camponesa no Seridó, 

culminou no surgimento de várias atividades que se configuraram como 

soluções imediatas à crise. Dessa forma, teve início a criação de vários 

segmentos produtivos que contribuíram para a reestruturação 

socioeconômica do Seridó. Dentre as principais atividades 

agroindustriais que emergiram no pós-crise, destacam-se aquelas que 

encontraram nos recursos naturais alternativas de 

desenvolvimento. As atividades econômicas hoje existentes no Seridó, 

cerâmicas, queijeiras, panificadoras, olarias, caieiras, carvoarias, casas 

de farinha, docerias, fabricação de biscoitos caseiros, indústrias de 

laticínios, engenho, alambique, mineração, indústria de sabão e 

margarina, indústria têxtil e de torrefação se destacam pelo uso 

indiscriminado dos recursos naturais, principalmente da vegetação 

usada como matriz energética (ADESE, 2008; p.43, grifo nosso). 

 

 

O impacto dessa atividade pode ser melhor vislumbrado quando se tem em vista 

que, segundo esse mesmo diagnóstico, no ano de 2007, no Seridó, existiam cerca de 82 

unidades fabris de cerâmica, onde se produziam 44.543 milheiros de telhas e geração de 

2.591 postos de emprego na produção. O emprego desse número de pessoas abrange 

desde as atividades de corte da lenha ao processo produtivo das telhas.  O relatório 

assinala ainda que, dessas 82 unidades fabris no Seridó, 54 utilizam como principal 

matriz energética a lenha. 

Conforme já discorrido, conforme Abramovay (2006), o Brasil conseguiu 

avançar consideravelmente na redução da pobreza, porém padeceria de dois problemas 

tidos por ele como fundamentais: Primeiro, a existência ainda de outras formas de 

desigualdade e questão do padrão de consumo de sua população, marcantemente 
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ofensivo a conservação de recursos naturais. O Brasil, distanciando-se de outras nações, 

não estaria pondo as novas tecnologias a serviço, por exemplo, do uso de fontes de 

energia renovável. Persiste, no Brasil, a não discussão de sua matriz energética e a 

predominância das práticas arcaicas, porém “oferecedoras de horizontes verossímeis de 

ganhos econômicos” (ABRAMOVAY, 2006). 

Segundo outro relatório, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente em 2005, 

entre os principais produtores, por município, essa atividade gera emprego e renda, 

dinamizando o mercado de trabalho, porém, por outro lado 

 

 

contribui para acentuar a susceptibilidade à desertificação, tendo em 

vista a origem da matéria prima argila e a rudimentar tecnologia de 

produção que utiliza a lenha como fonte de energia. A fabricação de 

telhas e tijolos com base na utilização de recursos florestais e de solos 

aluviais, antes usados para a lavoura de subsistência e o plantio de 

pastagens, tem aguçado os problemas ambientais da região, cujo 

ecossistema predominante já apresenta naturalmente tendência a 

processos de degradação (MINISTÉRIO DO MEIO-AMBIENTE E 

DA AMAZÔNIA LEGAL- MMA, 2005, p.25) 

 

 

Segundo o presidente da organização não governamental “Terra do Seridó”, 

Renan Dias, em entrevista concedida ao jornal Diário de Natal em 04 de junho de 2006, 

os pequenos proprietários, na iminência de se verem reduzidos à condição de pobreza, 

têm vendido suas propriedades para olarias que delas se utilizam para extração de 

madeira para aquecimento de fornos das cerâmicas, ou ainda à pecuaristas, que as 

transformam em pastos para alimentação de gado. Dinâmica de apropriação essa que 

termina por constituir-se em grave paradoxo de sustentação da recuperação econômica 

da região. Furtado et all (1998) ao afirmar que “a pobreza no Nordeste resulta muito 

mais da forma de exploração da terra e das relações de produção, do que do impacto da 

seca”, corrobora a percepção da problemática existente no Seridó potiguar. 

Tanto o deslocamento migratório
1
, responsável pelo aumento da pressão por 

abastecimento de água e saneamento nos centros regionais, agora com maior numero de 

habitantes oriundos da zona rural e incremento do setor de serviços, quanto à perda do 

                                                 
1
 Em decorrência da realidade ambiental de muitas regiões da Terra, as Nações Unidas já definiram uma 

nova categoria de excluídos, que são os refugiados ambientais, obrigados a abandonarem o lugar onde 

moram, em razão de não disporem mais de condições mínimas de sobrevivência em seu lugar de origem, 

por causa dos agravos ao meio ambiente (PDSS, 2000). 
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controle dos meios de produção por parte dos pequenos proprietários, parecem surgir 

como conseqüências não pretendidas (SEN, 2000), da estratégia de reprodução social e 

econômica atual da região do Seridó. 

 Haveria desse modo, na região seridoense, o comprometimento da capacidade de 

suporte
2
 de sua população. Comprometimento esse mais sentido pela parcela da 

população mais pobre que, como afirmado por Furtado (1998), embora se saiba que 

afete toda estrutura o “peso maior é suportado pelos que estão mais abaixo”.  

No caso do Seridó norte-rio-grandense, o comprometimento dessa capacidade 

poderia estar se dando pelas institucionalidades que têm comandado a recuperação 

econômica em curso na região. Sobre esse aspecto da problemática, a discussão 

empreendida por Buarque (2000) ao trabalhar com a idéia de harmonização entre as 

esferas sociais, econômicas e ambientais segue no mesmo sentido da presente proposta 

de investigação. Ainda segundo Buarque (1999) 

 

 

O crescimento das atividades econômicas e da população, nos níveis e 

padrões de consumo atuais, tendem a degradar e destruir o meio 

ambiente e os recursos naturais, levando, no futuro, a um 

estrangulamento das possibilidades de desenvolvimento e a um 

comprometimento da qualidade de vida da população 

(BUARQUE;1999, p.30). 

 

 

 A preocupação ou não com a elevação da qualidade de vida da população e a 

equidade social, caracterizariam desse modo, o estilo de desenvolvimento adotado por 

determinada sociedade (BUARQUE, 1999). Por esse motivo é que se deveria 

considerar, ao lado das dimensões econômicas, sociais e ambientais, o papel das 

tecnologias e das instituições no condicionamento das formas de uso dos recursos 

naturais no Seridó potiguar. 

Deve-se lembrar ainda que, apesar das variáveis de ordem física consideradas no 

caso, essa capacidade é também influenciada por vetores de ordem técnica, política e 

cultural (PDSS; 2000, p. 45). Além da redução de ofertas de recursos pelo próprio meio 

natural, a forma como se estrutura e evoluem as sociedades condicionaria a capacidade 

                                                 
2
 A capacidade “de suporte expressa o nível de população que pode ser suportado por um país (ou região) 

em um dado nível de bem-estar. Mais precisamente, pode ser definido como o número de pessoas 

compartilhando um dado território, que podem para o futuro visível, sustentar um dado padrão físico de 

vida, utilizando energia de outros recursos (incluindo terra, ar, água e minerais) bem como o espírito de 

iniciativa, competências e organizações” (PDSS, 2000). 
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de sustentação de suas populações assim como possibilitaria também a construção de 

vias alternativas ao gargalo formado pelas necessidades de crescer, distribuir ganhos e 

preservar o meio ambiente. Essa é precisamente a questão imposta ao Seridó norte-rio-

grandense. 

Sabendo-se que: há em andamento um processo de reestruturação da economia 

da região do Seridó potiguar, fazendo com que a mesma seja constantemente citada 

como região viável (ARAÚJO, 2011); essa região possui também sinais de elevação do 

índice de desenvolvimento humano superior a outras regiões do estado do Rio Grande 

do Norte (BASTOS; 2009) e que, segundo instituições de intervenção no Seridó, tal 

qual a Agência do desenvolvimento sustentável do Seridó (ADESE) e a Articulação do 

Semi-Árido (ASA) é região marcada também por avanço no processo de exaustão de 

recursos naturais e de emigração rural, vale questionar então: de que modo o 

dinamismo econômico da região do Seridó potiguar tem afetado a melhoria das 

condições de vida de sua população e a conservação dos recursos naturais da região? 

Como hipótese central deste trabalho, acredita-se que o dinamismo econômico 

no Seridó Potiguar, responsável pela geração de emprego e renda na região, 

contribui parcialmente na melhoria de indicadores sociais, porém tem, na atividade 

ceramista e de pecuária, secundariamente, modos de exploração não sustentáveis dos 

seus recursos naturais  

Como desdobramentos da hipótese desse trabalho emergem reflexões 

importantes para a região do Seridó. A primeira delas seria a de que o caráter parcial da 

influencia da recuperação econômica da região na melhoria das condições de vida da 

sua população, seria complementado por influência também da ação do Estado e da 

sociedade. O Estado por meio de transferências de renda, como a do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e de programas sociais como o Bolsa Família, 

contribui hoje em todo Nordeste, de modo significativo, para a redução dos índices de 

pobreza. Desse modo, poder-se-ia entender que a reestruturação produtiva do Seridó, 

corresponderia a fator importante, mas não único para a melhoria de índices como o 

IDH e redução da pobreza na região. 

A segunda reflexão refere-se ao fato de que essa reestruturação produtiva sendo 

apontada como geradora, especialmente pelas atividades de cerâmica e pecuária, de 

passivos ambientais significativos, poderia se estar diante de um processo de retrocesso 

a longo prazo, das bases de sustentação dessas atividades. Processo esse que 

comprometeria a geração de emprego e renda em décadas futuras no Seridó.  
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Por fim, aquilo para o qual as pesquisas recentes sobre o Seridó têm indicado 

como melhoria de indicadores sociais, deveria ser também questionada. Se considerada 

a base informacional mobilizada para essa constatação de melhoria, evidentemente se 

estará assistindo a um avanço na redução da pobreza como um todo na região. Porém, o 

que este trabalho procura chamar a atenção é que nas análises das questões de pobreza 

outros aspectos deveriam ser considerados além dos diretamente relacionados ao 

aumento da renda, do consumo e até do acesso a serviços básicos. Claramente, são esses 

aspectos cruciais para efetivação inclusive de funcionamentos e capacidades dos 

sujeitos, porém na perspectiva de Sen (2000), seriam insuficientes para uma avaliação 

mais próxima da realidade.  

Esse um dos desdobramentos mais importantes da hipótese deste trabalho, pois 

os indicadores oficiais, como o IDH e renda per capita, poderia estar mascarando o uso 

predatório dos recursos naturais com a “melhoria” das condições de vida da população. 

Melhoria essa advinda não só dessa reestruturação, mas também das ações de 

transferência de renda por parte do Estado. A ampliação da base informacional
3
 sobre as 

questões da pobreza age nesse sentido como “obstáculo” à sustentação de formas de 

exploração não sustentáveis, tanto social quanto ecologicamente. 

 Assim, constitui-se em objetivo principal deste trabalho, compreender como o 

dinamismo econômico e a reestruturação produtiva atual da região do Seridó influencia 

as condições de pobreza rural e conservação dos recursos naturais da região. São 

objetivos específicos: Estudar o a influência do processo de reestruturação produtiva na 

melhoria das condições de vida da população e entender a influência dessa 

reestruturação na conservação dos recursos naturais  

 

 

Caminhos da pesquisa 

 

 

A pesquisa será procedida com a obtenção de informações de natureza 

quantitativa, por meio de coleta de dados secundários, com o objetivo de 

                                                 
3
  A ampliação da base informacional na análise das condições de pobreza de uma população é defendida 

por Amartya Sen (2000), como uma das mais importantes operações para seu entendimento. Sen (2000), 

dirá que o aumento da renda é aspecto importante, porém não suficiente ao dimensionamento da 

ocorrência da pobreza. Outras informações devem ser consideradas além da renda. Essa idéia de 

ampliação da base informacional, será melhor entendida quando da discussão do segundo capítulo deste 

trabalho. 
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estabelecimento de janela cronológica, a fim de verificar a evolução de dados da 

atividade econômica da produção de leite, indústria ceramista e distribuição de renda, 

entre os anos de 2000 e 2009. Aliado a esses dados de natureza econômica, dados de 

utilização da terra, de uso de lenha pelo setor agroindustrial seridoense por municípios 

compõem o primeiro grupo de dados da pesquisa. 

Na captura das informações de natureza qualitativa, foram realizadas entrevistas, 

por meio da aplicação de questionários semi-abertos, com representantes das seguintes 

instituições: Na área de pesquisa do Seridó, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte; Na área de intervenção direta na região, a Agencia de desenvolvimento 

sustentável do Seridó (ADESE) e a Articulação do Semi-Árido (ASA); Na área de 

intervenção por parte de órgãos do meio ambiente, O Instituto de desenvolvimento 

sustentável do Rio Grande do Norte (IDEMA) e O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA) e na área de intervenção e associações presentes na região, a 

cooperativa de eletrificação rural do Piranhas LTDA(CERPIL). Após levantamento de 

dados secundários, foi realizado cruzamento com informações coletadas nas entrevistas 

qualitativas. 

 

 

Os capítulos do Trabalho 

 

 

 O trabalho está estruturado em três capítulos e considerações finais. O primeiro 

capítulo está dividido em quatro partes. Na primeira parte, faz-se uma discussão acerca 

da importancia da dimensão espacial dos fenômenos sociais para o estudo do tema do 

desenvolvimento; Na segunda parte, faz-se um breve resgate acerca da formação do 

espaço nordestino, para em seguida resgatar os aspectos mais importantes da formação 

do espaço seridoense. No terceiro momento realiza-se inicialmente uma caracterização 

geral da região do Seridó potiguar a partir do levantamento de dados secundários de 

demografia, educação, renda, produto interno bruto (PIB), PIB per capita, fundo de 

participação dos municípios (FPM), infraestrutura de educação, infraestrutura de saúde 

e da evolução de sua população urbana e rural, colhidos em fontes de pesquisa oficiais 

como IBGE, IDEMA e demais institutos de pesquisa. Segue-se a esse levantamento de 

indicadores, o apontamento do que neste trabalho foi chamado de agentes modeladores 
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do espaço do Seridó potiguar, tendo como pano de fundo a descrição da evolução 

econômica da região a partir de suas principais atividades econômicas. 

Ainda, no fechamento desse capítulo, será feita resgate do debate acerca do 

conceito de desenvolvimento, partir das idéias de crescimento econômico e do seu mito, 

finalizando com a proposição de caminhos alternativos para construção de um novo 

paradigma de efetivação para o Seridó Potiguar. 

No segundo capítulo do trabalho, será discutida em um primeiro momento, a 

questão da pobreza, a partir da idéia de exclusão social. Será debatida brevemente a 

imprecisão da categoria de exclusão e pobreza e ao mesmo a validade e importancia 

dessas para o exame de realidades, a partir da focalização de grupos em condição de 

vulnerabilidade. Discute-se também de forma sucinta, o conceito de pobreza, suas 

causas e tentativas de medição. Conclui-se essa primeira parte com a idéia de pobreza 

como privação das capacidades, como uma das maiores contribuições ao debate atual 

sobre o tema. 

Na segunda parte do capítulo dois, referente a questão do meio- ambiente, será 

dada ênfase aos aspectos valorativos de seu debate e um breve recorte histórico da 

política ambiental implementada no Brasil. Segue a essa discussão, o levantamento de 

momentos do debate sobre desenvolvimento sustentável, a partir do que se chama de 

ameaças reducionistas, que o poriam como questão a ser resolvida por um isolamento 

cientifico. Por fim, faz-se resgate do que foi discutido no capítulo sobre as questões de 

pobreza e meio – ambiente. 

 A terceira e última parte do segundo capítulo consistirá numa discussão com 

base na perspectiva institucional sobre proposição da harmonização entre as esferas de 

equidade social, conservação dos recursos naturais e eficiência econômica para o 

desenvolvimento local.  

No terceiro capítulo, proceder-se-á a exposição da metodologia utilizada, o 

tratamento dos dados secundários coletados, a análise das entrevistas realizadas em 

campo e os primeiros resultados da pesquisa. Seguem-se a esse quarto capítulo, as 

considerações e recomendações feitas por esse trabalho para pesquisas posteriores. 
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CAPÍTULO I  

Região do Seridó potiguar: 
 Singularidades de um espaço sob (re) invenção 
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CAPÍTULO I – Região do Seridó potiguar, singularidades de um espaço 

sob (re) invenção. 
 

 

Neste capítulo do trabalho, será feita uma breve caracterização da área de 

estudo, o Seridó norte-rio-grandense (Oriental e Ocidental) iniciada por uma discussão 

acerca da importância da dimensão espacial dos fenômenos sociais para o estudo do 

tema do desenvolvimento. Em seguida procede-se breve resgate da formação do espaço 

brasileiro, sobretudo do nordeste. Após esse retrospecto, faz-se breve descrição acerca 

da formação histórica do espaço seridoense, considerando-se a influência do papel de 

atividades econômicas, como a pecuária, algodão e mineração, mas também de 

instituições como a igreja católica. 

Descreve-se em seguida, de forma sucinta, a evolução positiva de alguns 

indicadores importantes nos últimos vinte anos na região do Seridó oriental e ocidental. 

Conclui-se essa etapa do capítulo, com a descrição de: indicadores recentes de renda, 

produto interno bruto, e produto interno bruto per capita; produto interno bruto por 

setor produtivo; infraestrutura de serviços de saúde e educação e de população, da 

região do estudo. 

O capítulo é concluído, iniciando-se por uma breve discussão sobre o papel das 

escolhas e das assimetrias causadas pelo descompasso da evolução entre as técnicas e as 

instituições. Segue-se a essa, a discussão acerca da temática do desenvolvimento, que 

será feita na busca pela construção de um conceito de desenvolvimento capaz de 

promover de fato, a melhoria das condições de vida e de estratégias viáveis com vistas à 

conservação de recursos naturais. 

 

 

1.1. Da dimensão espacial dos processos sociais  

 

 

A urgência do debate que cerca a questão do desenvolvimento no Nordeste do 

Brasil, embora date de séculos anteriores
4
, faz-se atualmente acompanhada de um 

                                                 
4
 As ações do Estado brasileiro voltadas a região Nordeste antecedem ao nascimento do regime 

republicano de governo. Entre os anos de 1750 e 1950, foram realizadas intervenções que variaram desde 

a perfuração de poços e construção de açudes a projetos de irrigação - fase hidráulica - (BASTOS; 2009). 
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interesse também por categorias de espacialidade dos fenômenos sociais, que têm sido 

mobilizadas para seu entendimento. Há em meio a essa discussão, nas ciências sociais, 

um interesse renovado pela dimensão espacial desses fenômenos (SCHNEIDER; 2009). 

Renovação de interesse que pode ser justificada pelo fato de que tais noções espaciais, 

como a de região e território, abrigariam a base de projetos e o direcionamento de 

políticas (ALBUQUERQUE JUNIOR; 2009). 

O caráter multidimensional do qual se revestem os fenômenos estudados pelas 

ciências sociais permitiria desse modo o abordar de questões inicialmente pensadas 

como exclusiva do campo das ciências naturais, tal qual a de meio-ambiente. Na 

discussão da categoria território, por exemplo, Abramovay (2006) aponta inclusive que 

a perspectiva territorial possibilita, dentre outros fatores, a dissociação da idéia de 

crescimento e desenvolvimento como sinônimos que, embora já indicada por outras 

discussões, seja reforçada a partir da noção de território, e permite enxergar com maior 

precisão a dinâmica existente entre os sistemas sociais e ecológicos. 

Movimentos feitos pela sociedade, suas indiossicracias, sua produção simbólica, 

significações, representações de si e de seu entorno, entre outras componentes, são 

condicionantes também do modo como os agrupamentos humanos se relacionam com a 

natureza, modificam seu substrato e exercem seu protagonismo. Castro (2002; p.43) 

firma o entendimento de que “paralelamente à prática social que organiza o espaço, 

desenvolve-se um imaginário fundado nesta prática, que tem no discurso cientifico, 

literário e político uma forma de expressão e visibilidade”. 

É a territorialidade, portanto, um campo de forças, que usa recursos e cria 

arranjos institucionais também, e cuja energia reside na dinâmica social (CAMPOS & 

KRABL; 2006). A sociedade, que por meio de seus agentes protagoniza suas ações no 

espaço, não o faz evidentemente em uma realidade etérea e impalpável de sua 

existência. Requerem-se materialidades para sua consecução. Assim, segundo Becker 

(1983), deve-se atentar, nesse sentido que, o espaço é a face vivida do poder e por isso 

importaria estudá-lo também do ponto de vista de seus agentes. 

A relevância da descoberta, ou redescoberta, do liame existente entre sociedade 

e natureza, pelas ciências sociais, requer desse modo a reabilitação de categorias como 

as de território e região, vistas por parte da academia como categorias de análise 

exclusivas da ciência geográfica. Convém, no entanto assinalar, que ambos os conceitos 

                                                                                                                                               
De qualquer modo, verifica-se que a preocupação com uma solução para as questões que se processam 

nessa região, não é recente.  
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estiveram comprometidos desde sua formação com uma forte identificação com espaços 

físicos e associados à noção de estado nacional (BECKER; 1983). Tanto essa 

identificação com o espaço físico quanto a associação com o estado, como único poder 

soberano, entretanto, têm encontrado nas últimas décadas do século vinte, dentro da 

própria geografia, movimentos de reação referentes à unidimensionalidade atribuída a 

essas categorias (SOUZA; 1995) e a sua exclusiva relação com Estado-Nação 

(BECKER;1983).  

No espaço, não haveria apenas a manifestação do poder do estado, mas também 

a manifestação de outras formas de poder, dispostas em uma multivariada origem de 

pontos de emanação (FOUCAULT; 1984). Há, além dos conflitos entre Estados-nações, 

privilegiado por Friederich Ratzel
5
, outros conflitos (RAFESTIN; 1993), que foram 

convenientemente encobertos por essa idéia totalizante do único poder central. Idéia útil 

inclusive à expansão do capital nos espaços nacionais de países como o Brasil e de 

continentes como a América latina. 

 

 

1.2. Importância da dimensão espacial para o estudo do Nordeste: o 

território e a região 

 

 

Qual seria então nesse sentido, a validade da discussão da dimensão espacial dos 

fenômenos sociais, num contexto de investigação de problemáticas como a pobreza, 

desenvolvimento e meio ambiente na região nordeste? A urgência do debate que cerca a 

questão do desenvolvimento no Brasil e o interesse renovado pela distribuição espacial 

desse processo, já citado por Schneider (2009), é compartilhado, atualmente, tanto pela 

academia, como pelos formuladores das políticas de Estado. Seja assumindo caráter 

instrumental, no caso do território, conforme elaboração do programa nacional de 

desenvolvimento sustentável de territórios rurais (PRONAT), encampado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), ou conceitual, a espacialidade dos 

                                                 
5
 Ratzel vai ser um representante típico do intelectual engajado no projeto estatal; sua obra propõe uma 

legitimação do expansionismo bismarckiano. Assim, a Geografia de Ratzel expressa diretamente um 

elogio do imperialismo, como ao dizer, por exemplo: “Semelhante à luta pela vida, cuja finalidade básica 

é obter espaço, as lutas dos povos são quase sempre pelo mesmo objetivo. Na história moderna a 

recompensa da vitória foi sempre um proveito territorial”. (MORAES; 2000, p.19). 
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fenômenos tem ocupado lugar de destaque no debate centrado sobre a temática do 

desenvolvimento no Nordeste.  

A validade do conceito de território, por exemplo, para o entendimento das 

questões relacionadas ao tema do desenvolvimento, liga-se fundamentalmente ao 

potencial elucidativo dessa categoria. Especialmente quando se tem em mira que uma 

das principais variáveis sobre a qual se assenta as reflexões sobre desenvolvimento, é a 

questão do poder
6
. Poder, tanto do ponto de vista de agentes legitimados para a ação, 

como o do Estado, quanto do poder dos que, no território, empreendem esforços de 

emancipação diversos do modelo top down.  

É essa variável, a do poder, que indissociável da discussão do conceito de 

território, segundo Souza (1995), que define e delimita os espaços. Por esse motivo é 

que esse autor dirá que  

 

 

A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as 

características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, 

o que se produz ou quem produz em um dado espaço [...]. Mas o 

verdadeiro leitmotiv é o seguinte:quem domina ou influencia e como 

domina ou influencia esse espaço (SOUZA; 1995, p.78-79). 

 

 

Nesse ponto a consideração de variáveis de ordem física e “desenhos” de 

natureza política administrativa, apesar de oferecerem possibilidades de classificação de 

áreas e operacionalização de ações estatais, mostra-se limitada quando o entendimento 

compartilhado é o de que o poder, além de sua ligação como o Estado é também o poder 

que se outorga a grupos sociais privilegiados. Ora, isso por que o território, além de 

espaço de gestão do Estado por excelência, pode ser construído e desconstruído 

continuamente. E assim dirá Souza (1995) que “Territórios são construídos (e 

desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, meses 

ou dias; territórios podem ter um caráter permanente, mas também podem ter uma existência 

periódica, cíclica” (SOUZA; 1995, p.81). 

É a partir do entendimento desse caráter “plástico” do conceito de território que 

derivarão noções importantes para o estudo do tema do desenvolvimento como a noção 

                                                 
6
 Segundo a concepção de Hannah Arendt sobre o poder esse “corresponde à habilidade humana não 

apenas de agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um 

indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Quando dizemos 

que alguém está no poder estamos na realidade nos referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa investida 

de poder” (ARENDT; 1985, p.24). 
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de autonomia que, Castoriadis (1975), seria a capacidade de uma comunidade de se 

auto-gerir, base para ampliação de liberdades. 

Torna-se fundamental, nesse sentido, tomar o conceito de território como 

categoria que potencialize a edificação da autonomia dos agentes e não que oculte os 

conflitos sociais. A questão enfrentada, porém é a de que se seria possível pensar na 

autonomia do território em um tempo de fragilização de fronteiras e desenraizamento 

cultural (ORTIZ, 1994). Do mesmo modo citem-se duas das restrições colocadas por 

Schneider (2005) ao uso do território e do enfoque territorial
7
·. Primeiramente a questão 

das imposições externas, com seu caráter “jurídico, político, econômico e social”; e em 

segundo lugar, o desafio da efetivação da participação na escala local. Martins apud 

Schneider (2005), dirá sob esse aspecto que há uma fragilidade e uma tendência à 

anomia dos movimentos que se propõem a representar setores da sociedade mais 

vulneráveis. A efetividade dessas ações seria explicada também, por outro lado, pela 

ambiência institucional no qual se dão essas ações afirmativas. 

Assim como o conceito de território, a discussão que se faz em torno da idéia de 

região, que para Castro (2002), é central para a geografia, desenvolve-se também como 

importante categoria para o entendimento de dimensão espacial de processos sociais. 

Embora, em tempos nos quais a categoria do território seja a mais mobilizada para o 

escrutínio das questões sobre desenvolvimento, o conceito de região oferece também 

perspectivas alternativas, pois falar em região seria falar também em subordinação, 

exclusão, desterramento de quem foi banido e não faz parte dos projetos produtores de 

um dado recorte espacial (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009). 

Desse ponto, adviria a pertinência dessa discussão pensada para o Nordeste, 

espaço marcado por relações assimétricas de poder e perpetuação de dominações 

paternalistas. Poder esse que se materializa na configuração do espaço nordestino e que 

é também hoje visto por outra variada produção acadêmica, como portador de soluções 

numa perspectiva de construção da autonomia dos agentes locais. Autonomia essa que, 

segundo Souza (1995), é base para desenvolvimento, rumo a mais liberdade e menos 

desigualdade. 

 

 

 

                                                 
7
  Tanto en caso como en outro, El território deja de tener un sentido heurístico y conceptual [...], y asume 

la condición de una abordaje o enfoque (SCHNEIDER; 2000, p.11). 
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1.3 A Região, rompimentos e política no espaço 

 

 

No Brasil da década de setenta, o movimento da geografia crítica
8
 constitui-se , 

para Castro (2002), em verdadeiro avanço contra-hegemônico frente à predominância 

do positivismo dominante da geografia clássica. Essa, desde sua gênese, ao reconhecer a 

formação de diferenciações de área com base em medidas de pluviometria, clima, 

vegetação entre outros fatores de ordem fisiográfica, fará parte das concepções de 

espaço do Estado brasileiro e em todo mundo. Em 1941, quando o instituto Brasileiro 

de Geografia e estatística (IBGE), concebe, para o país, uma divisão oficial, feita por 

Fábio Guimarães, será essa concepção física de espaço que traçará limites e fronteiras 

no Brasil.  

Essa divisão é inserida no período do Governo de Getúlio Vargas, durante o 

Estado Novo, que é tida por Andrade (2000) como portadora de caráter estratégico e 

com vistas à redução do poder dos estados e fortalecimento do governo central. Há 

nessa divisão regional, amparada em critérios de diferenciação predominantemente 

físicos, então, uma clara intencionalidade para a garantia de governabilidade.  

O critério fisiográfico de divisão do espaço em regiões, de 1941, refletiu o 

caráter estritamente físico e a serviço do estado nacional do qual se revestia às 

formulações geográficas da época, de base tradicional, que por um lado restringe a 

diferença entre espaços a critérios físicos e por outro vê na população local um 

instrumento de processo de ocupação e não uma protagonista de seu destino 

(MORAES; 2000). Dada a posterior contestação dentro da própria ciência geográfica, 

na década de setenta, no Brasil, de conceitos como o de região, importa assinalar, que 

essa ampliação visava incorporar componentes abstratos definidores de seus limites.  

Na verdade, o movimento aqui chamado de contestação da geografia critica nos 

anos setenta no Brasil, já havia antes sido iniciado pela escola possibilista francesa
9
 que 

                                                 
8
Esta denominação advém de uma postura crítica radical, frente à Geografia existente (seja a Tradicional 

ou a Pragmática), a qual será levada ao nível de ruptura com o pensamento anterior. (...). Seus autores 

mostram as vinculações entre as teorias geográficas e o imperialismo, a idéia de progresso veiculando 

sempre uma apologia da expansão. Mostram o trabalho dos geógrafos, como articulado às razões do 

Estado. Desmistificam a pseudo-“objetividade” desse processo, especificando como o discurso geográfico 

escamoteou as contradições sociais. Atingem assim seu caráter ideológico, que via a organização do 

espaço como harmônica; via a relação homem-natureza, numa ótica que acobertava as relações entre os 

homens. (MORAES; 2000). 
9
 Escola do pensamento geográfico fundada na França pelo geógrafo francês Vidal de La Blache, que 

colocava o homem como ser que sofre a influencia do meio natural, mas que também é capaz de 

transformá-lo por meio de um processo de troca mútuo, homem-natureza. Tida como reação ao 
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enxergava como fator de diferenciação de áreas, os modos de vida da sociedade 

instalada no lugar (MORAES; 2000), articulando-se então com o conceito de paisagem, 

vista como produção cultural decorrente do modo de produção ali praticado (MORAES, 

2000). A sociologia, por sua vez, verá no que a geografia francesa chama de modo de 

vida, o conceito de morfologia social (CASTRO; 2002). 

Mais recentemente será Santos (2000), que, ao explicitar os impactos dos 

processos de globalização na dinâmica dos lugares, verá no fortalecimento das 

diferenciações locais, a um só tempo, conseqüência e sinal de resistência à tendência de 

homogeneização dos espaços. Para Santos (2000), a expansão do capital hegemônico 

não teria eliminado as diferenças regionais, antes as teriam realçado criando não apenas 

escassez, mas também resistências.  

Como evidência de sua afirmação, Santos (2000) ensaia breve discussão acerca 

da reação da cultura popular e local frente à difusão da cultura de massa, produzida de 

“fora” do lugar e indiferente às heranças locais, portanto eliminadora de diferenças. A 

cultura popular segundo Santos (2000) teria nesse sentido os atributos de: pôr em relevo 

o cotidiano dos grupos locais; ser importante fomentador das atividades de participação; 

estar assentada no território e na cultura local herdada; valorizar a solidariedade, e, ter 

nos símbolos, meios de revelação do próprio movimento da sociedade. 

A reação do paradigma da geografia crítica , nos anos setenta , no Brasil, irá 

conferir ao atributo da diferenciação uma conotação um tanto mais aproximada e 

pertinente à questão do desenvolvimento. A diferenciação de área, marca do que pode 

ser entendido como pertencente à região, seria conseqüente, sob os pressupostos da 

geografia critica, de um desenvolvimento diferenciado entre as sociedades (SOUZA; 

1995). Nesse momento , questões importantes , tais quais a divisão do trabalho social, a 

questão dos direitos de propriedade, das técnicas e controle dos meios de produção, bem 

como as classes sociais e suas lutas, assumem destaque. Todas essas questões são de 

interesse das ciências sociais, econômicas e da própria geografia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
determinismo de Friederich Ratzel na sua identificação feita por este acerca do Boden (solo) e o povo 

alemão. 
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1.4. Região: Diferenças a serviço do domínio ou da emancipação dos 

sujeitos 

 

 

Há indiscutivelmente dificuldades claras na conceituação do que seria a região. 

Dificuldade essa que será compartilhada por áreas de conhecimento diversas e 

complementares, como a economia e a política. O tratamento do conceito de região pela 

geografia, no entanto, é para Oliveira (1993) o mais enraizado e tido como uma síntese 

da formação sócio-econômica e histórica em dado espaço. 

Seguindo a essa argumentação, a constatação da dupla face do processo de 

homogeneização capitalista, apontado por Oliveira (1993), serve também à explicitação 

das variáveis econômicas e políticas do que viria a ser uma região. Para esse autor 

(OLIVEIRA; 1993), o processo de homogeneização de espaços, característico da 

expansão do modo de produção capitalista, teria se valido das diferenças dentro dos 

espaços nacionais dos países em desenvolvimento e será também o elemento criador de 

divisões que potencializam sua expansão. 

Assim, o conceito de região vincular-se-ia , segundo esse autor, ao grau de 

inserção de determinado espaço na divisão do trabalho internacional e isso feito a partir 

da aliança entre elites nacionais e o capital internacional (OLIVEIRA; 1993). Região 

seria, portanto segundo Oliveira (1993) o 

 

 

espaço onde se imbricam dialeticamente uma forma especial de 

reprodução do capital e por conseqüência uma forma especial de luta 

de classes, onde o econômico e o político se fusionam e assumem uma 

forma especial de aparecer no produto social e nos pressupostos de 

reposição (OLIVEIRA; 1993, p.29). 

 

 

 É ainda como decorrência de diferenciações econômicas, que Andrade (2000), 

ao levantar a questão da existência ou não de uma questão regional no Brasil, aponta 

que “ao se estudar um país, sobretudo os de grande extensão territorial, observa-se 

a existência de desníveis econômicos entre as várias áreas de seu território e, 

muitas vezes, ressentimentos e rivalidades políticas” (ANDRADE; 2000, p.8). 

O mesmo autor, nesse sentido, evidenciará que a discussão de região funda-se 

numa perspectiva aproximada, se não, oriunda do estruturalismo cepalino, numa direção 
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de discussão sobre as dinâmicas centro-periferia. Veja-se que Andrade (2000) afirma 

que as diferenças regionais estariam cumprindo papel de manutenção de estruturas de 

dominação intra e inter-regional. Assim, cria-se uma situação de dominação, uma vez 

que “as áreas mais desenvolvidas adquirem as matérias primas a preços baixos e 

vendem os produtos industrializados a preços elevados” (ANDRADE; 2000, p.9). 

 

 

1.5. Região, do espaço “vazio” ao espaço da transformação 

 

 

A despeito das razões econômicas ou político-administrativas que levam a 

delimitações regionais e sub-regionais no Brasil, faz-se necessário, no entanto, romper 

com o conceito de região dado como espaço naturalizado e desprovido de história. 

Há na historicidade da formação do recorte dos espaços tidos como regionais 

elementos que permitem apresentá-los também como “acontecimentos históricos“ 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2009). Não apenas pelo fato da história se dar naquele 

espaço, mas, primordialmente, por que esse espaço refletiria em seu desenho, conflitos 

de classe, de interesses e por confundir-se também com a formação do “saber” regional 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2009). 

Acerca disso, dirá Foucault (1984), que não há poder sem a produção de um 

saber que o sustente. Sustentação essa não só de seus limites, mas também das relações 

de mando e subordinação dentro desses mesmos espaços. Desse ponto, a reflexão feita 

por Albuquerque Júnior (2009), que diz ser a “defesa” da região a “defesa” também de 

suas formas de dominação, sem as quais aquele espaço talvez sequer existisse.  

Nesse sentido, a existência da região dependeria não exclusivamente de 

fisiografias semelhantes e mesmo das relações de produção que a homogeneizariam, 

vistas como outra forma de naturalização (CASTRO; 2002), mas também da captura das 

subjetividades que a compõem, subliminadas nos discursos e narrativas, por parte de 

quem a vive (ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2009). Enfim, região não é apenas a 

“rugosidade”, é também um modo de gostar, de sentir, de cheirar e de andar 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2009). 
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Região, para além da discussão geográfica, econômica ou política, teceria seus 

contornos através de uma construção cultural, uma narrativa e até como uma poética
10

, 

sendo, portanto uma invenção dos homens em sua busca por organizar o mundo e dar-

lhe um sentido (ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2009). Cristalizá-la, é o que propõe o 

discurso regionalista. Seu questionamento é o que diferenciará o estudo transformador 

de um estudo do espaço vazio a serviço de continuísmos e castrador de liberdades 

substantivas nos estudos do nordeste brasileiro. 

O enfrentamento da questão do desenvolvimento tem na consideração da 

dimensão espacial dos fenômenos sociais, possibilidades para sua ampliação tanto no 

que se remeta a seu estudo , quanto suas proposições de sua efetivação. A categoria do 

território, como citado anteriormente por Abramovay (2006), além de desconstruir, 

junto a outras abordagens a noção de crescimento econômico como objetivo ultimo das 

políticas, promove o entendimento de processos sociais que dariam origem a questões 

ecológicas (Ferreira; 1998). Além da categoria de território, mobiliza-se também o 

conceito de região, que desvenda aspectos importantes sobre a discussão do 

desenvolvimento.  

As noções de exclusão, desterramento e banimento (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR; 2008), presentes na conceituação da região, trazem para o centro do debate 

aspectos culturais que se sobrepõem às variáveis físicas na definição dos rumos das 

sociedades. Tais aspectos de ordem imaterial , são operações estratégicas para que se 

empreendam elucidações de questões sociais no nordeste brasileiro. Importa o saber 

pelo desvendar dos discursos (Macedo; 2005) e importa igualmente a história do espaço 

no situar dos sujeitos. Ambas as questões melhor entendidas quando da utilização do 

conceito de região, como espaço de subordinação (política), discurso e produção 

cultural (cultura) e de inserção econômica (economia). Todos esses aspectos, apesar de 

se materializarem num substrato físico-temporal, são os reais definidores de seus 

limites. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Gastón Bachelart, poeta e filósofo francês, centrou a formação do seu pensamento nas questões 

relativas a ciência e filosofia. Bachelart na sua obra, a poética do espaço, afirmaria que há poesia nos 

espaços escolhidos pelo homem. 
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2. Sinopse da formação do espaço brasileiro e nordestino 

 

 

No sentido dessa discussão, é preciso realizar então uma passagem sobre a 

formação econômica do Brasil, resgatando momentos de sua história colonial. O 

empreendimento português de colonização nas terras brasileiras inicialmente dá-se no 

litoral, sendo a atividade de cultivo da cana de açúcar, tida como principal irradiadora 

de processos de ocupação e desenvolvimento de outras atividades no interior da colônia 

(FURTADO; 2001). 

A expansão da atividade açucareira cumpre, portanto funções que extrapolam a 

própria razão da atividade em si. Além de inserir-se em um contexto internacional 

favorável a sua instalação na faixa litorânea brasileira, ela serve ainda como 

sustentáculo da defesa das terras da coroa portuguesa e ainda, mesmo que indiretamente 

e de modo não intencional, estimula a interiorização da ocupação das terras da coroa. 

A atividade econômica, que lidera a expansão dessa ocupação na direção do 

interior é a criação de gado. Embora dependente e de baixa rentabilidade, essa atividade 

é tida como indispensável à manutenção da atividade de cultivo da cana no litoral. O 

empreendimento açucareiro lusitano, não tinha evidentemente grandes preocupações 

com a criação de um mercado de consumo próprio da colônia e desestimulava 

atividades que favorecessem a produção de alimentos no mesmo espaço de cultivo da 

cana.  

 

 

Uma conseqüência imediata desta forma de extração de lucro na 

colônia foi o quase desprezo pelas atividades acessórias ao modo de 

vida dos colonos. Relegadas ao setor de subsistência. Poucos 

advinham do solo brasileiro para consumo na própria colônia, somente 

aqueles que Portugal não poderia abastecer (MACEDO; 2005; p. 74). 

 

 

Foi nessa composição de quadros que a criação de gado no interior da colônia, 

encontrou espaço para seu desenvolvimento. Seja como componente da dieta dos 

habitantes do litoral, ou seja, como força motriz dos engenhos, essa atividade é tida por 

Furtado (2001) como a responsável pelo inicio da interiorização das atividades 

econômicas em direção ao sertão brasileiro, já que a criação de gado no mesmo espaço 
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do cultivo da cana revelou-se antieconômica (MACEDO; 2005). Um novo espaço para 

sua expansão era requerido e um novo espaço seria buscado. 

Criava-se desse modo já no início da ocupação territorial do Brasil, verdadeira 

relação centro-periferia. Onde a principal atividade econômica da época, a cana de 

açúcar, surge como centro dinamizador, e o sertão e em especial, o nordestino, como 

periferia que subsidiava a manutenção da atividade principal. 

A atividade criatória nessa porção do país fez-se com reduzida necessidade de 

investimento de capital, dado que a reprodução dos animais não requeria aporte 

monetário, e contando com vastas áreas de pastagem, embora essa fosse de dificultoso 

aproveitamento.  

O período de declínio relativo da atividade da cana de açúcar, combinado a 

imigração de parte de sua mão de obra, em direção ao sertão do nordeste, vai por sua 

vez fornecer a terceira componente para a consolidação daquele espaço como espaço de 

criação de gado. O saldo migratório, decorrente vinda da população do litoral em 

direção ao sertão, apesar de positivo a ocupação, irá na atividade de pecuária, trabalhar 

primordialmente para a própria subsistência, já que seu vetor dinamizador, o açucareiro, 

está em franco processo de decadência (FURTADO; 2001). 

A interação entre o setor principal, açucareiro e o periférico, o criatório, vai 

ainda segundo Furtado (2001), ser responsável pelo processo de formação do que no 

século XIX seria o sistema econômico nordestino persistente até os dias atuais.  

 

 

2.1. O Nordeste, ambivalente e multivariado 

 

 

Importa, no entanto, assinalar o “perigo” de entender-se o Nordeste como espaço 

exclusivamente forjado por essa relação centro periferia, estabelecida entre o espaço do 

cultivo da cana de açúcar no litoral e a criação de gado no sertão. Araújo (2002) é quem 

aponta que “nunca houve um Nordeste economicamente homogêneo e que, 

historicamente, era possível destacar pelo menos três subconjuntos sócio-econômicos 

característicos” sendo indicado por essa autora e, em virtude de diferentes processos de 

ocupação, o  
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O “Nordeste” que se estendia do Rio Grande do Norte até 

Alagoas, onde a economia açucareira e a pecuária gestavam duas 

poderosas oligarquias e uma incipiente burguesia industrial. (...); O 

“Nordeste” de Sergipe e Bahia é comandado por Salvador, cidade 

portuária e mercantil, onde desde cedo se desenvolveu uma burguesia 

banqueira. (...); O “Nordeste” do Piauí e Maranhão, mais 

conhecidos como espaço de transição entre o Nordeste seco e a região 

amazônica, era chamado por alguns estudiosos de “meio norte”, e 

visto como área aberta à expansão da fronteira agrícola regional. 

(ARAÚJO; 2002, p.16, grifo nosso). 

 

 

Razões essas que levarão Araújo (2002) a falar da existência de vários nordestes, 

cada um portador de singularidades e até de atores, por vezes, não nordestinos. Espaço 

que traz dentro de si, modernidade e arcaísmo que juntos tornaram a região Nordeste, 

heterogênea, complexa e multivariada. 

Desse modo a explicação dos fatores de ordem econômica não basta, porém, a 

compreensão aproximada, acerca desse espaço de relações sociais singulares que é o 

nordeste. Espaço singular e ao mesmo tempo, marcado por heterogeneidades dentro de 

sua própria história e dispersão de fenômenos. Relações verticalizadas, patriarcais e 

exploração que convive também com a existência de pontos luminosos (SANTOS; 

2000) que imprimem ao nordeste caráter ambivalente. Assim compreende Freyre (1989) 

quando afirma que  

 

 

Aliás, há mais de dois nordestes e não um, e muito menos um norte 

maciço e único de que se fala tanto no sul com exagero de 

simplificação. As especializações regionais de vida, de cultura e de 

tipo físico no Brasil estão ainda por ser traçadas debaixo de um 

critério rigoroso de ecologia ou sociologia regional, que corrija tais 

exageros e mostre que dentro da unidade essencial ,que nos une, há 

diferenças, às vezes profundas (FREIRE;1989, p.42). 

 

 

Há dentro desse Nordeste, apesar da tentativa de polarização de realidades, uma 

realidade multivariada que permite dizer de modo inconteste que haveria vários 

“nordestes”. Há, além do nordeste do homem forte como o embuzeiro e do espaço árido 

das paisagens descritas por Euclides da Cunha (1995) na sua obra “Os Sertões”, um 

nordeste que se moderniza e que possui traços de inovação social recentes.  



DESENVOLVIMENTO, POBREZA E MEIO AMBIENTE NO SERIDÓ POTIGUAR:  

Um Estudo centrado nas Micro-Regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

 

44 

 

Além de espaço de produção é o nordeste um campo de relações de poder, que 

atravessando seus recortes, reveste-se de heterogeneidade típica e inerente a qualquer 

território. As formas como se tem dado os conflitos entre seus agentes é que estariam 

conformando as demais relações, sejam econômicas ou de produção. 

É preciso, portanto, na análise da formação do nordeste, desconstruir a visão 

homogeneizada imposta a mesma, inclusive por parte da própria produção cientifica 

sobre o mesmo. Visão inclusive imbuída de forte caráter ideológico, para a partir daí, 

viabilizar uma compreensão mais aproximada de problemáticas como a da pobreza, 

desenvolvimento e o uso de seus recursos naturais. 

No caso do nordeste brasileiro, essa é uma importante operação, tendo em conta 

a infinitude de estudos produzidos e questões já feitas. Especialmente com fins de se 

evitar a vulgaridade do próprio saber cientifico já produzido. A partir dessa perspectiva 

dinâmica diversa dos componentes da região nordeste e de sua visão, deve-se seguir 

então o romper não só com o senso comum, mas também com o senso comum douto, 

esse ainda mais difícil de ser rompido. A produção de um novo olhar, um olhar 

sociológico é hoje condição indispensável tomada por pesquisadores recentes sobre o 

dilema nordestino. Posicionamento que é reforçado ainda por Bourdieu (1972) que 

afirma que “a prática cientifica deve ser a conversão do pensamento, a revolução do 

olhar, a ruptura com o pré-construído e com tudo o que na ordem social o sustente”. 

A região nordeste, nacionalmente conhecida por imagens reproduzidas pela 

grande mídia, como a imagem do cangaceiro e do coronel (ALBUQUERQUE JÚNIOR; 

2009) é exatamente um ícone que ilustra a discussão acerca do rompimento com o pré-

construído. Ainda segundo esse autor, essa estereotipização do espaço nordeste, é 

também produtora de materialidades. 

Veja-se, por exemplo, o episódio da guerra de canudos. Euclides da Cunha ao 

ser enviado a cobertura daquele confronto, era enviado também enxertado de modelos 

de pensamento estereotipados acerca do sertão nordestino. A época daquele conflito no 

sertão da Bahia impera em todo mundo ocidental a idéia da belle epoque
11

, o ideal 

civilizador europeu. Da Europa, como centro irradiador do progresso, o Brasil era 

periferia e o nordeste, ainda mais a margem deveria ser civilizado. 

                                                 
11

 É este o horizonte que dava o tom à chamada Belle Époque, que tinha como núcleo irradiador a cidade 

do Rio de Janeiro, então capital federal. Representante tanto institucional quanto simbólica da nação, a 

cidade era o palco privilegiado para as ações e interesses dos intelectuais e elites dirigentes no sentido da 

concretização das aspirações norteadoras do projeto que propagandeavam como regeneração nacional. 

(KROPF; 1996, p.84) 
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O Nordeste da época de Euclides da Cunha, é um nordeste alvo de estigmas 

baseados ainda mais perigosamente em pressupostos do conhecimento cientifico, que 

para alguns menos conformados, poderia ser classificado como pseudo-cientifico
12

. A 

questão é que as diferenças culturais eram tratadas como diferenças entre espécies. A 

miscigenação, traço marcante do nordeste do período, era considerada uma quebra das 

leis naturais e eliminá-la seria uma das tarefas a ser realizada pelo país que desejasse 

alcançar um nível de progresso aceitável. 

O conflito no qual Antônio Conselheiro, é protagonista, apesar de não ser o 

reflexo de um “único” nordeste, é nesse ponto, exemplar acerca da questão da 

materialização dos estereótipos levantada por Albuquerque Júnior (2009). O ideal 

republicano que emancipa o Brasil do império , que segundo Bonfim (1993) já é asfixia, 

é também o mesmo que envia tropas militares para “civilizar” a “sub-raça” nordestina. 

A extensão dessa “herança” republicana e seus efeitos nas políticas atuais de 

intervenção estatal no nordeste brasileiro seria inclusive mote para mais pesquisas. 

Ao fim de seu livro reportagem, Euclides da Cunha (1995), elogia o sertanejo e 

o chama de forte. Aparentemente, esse discurso da obra “Os sertões”, vai também 

compor o imaginário nacional acerca do que seria o nordeste e o nordestino. O “forte” 

nordestino do fim de “Os Sertões”, que substitui a “sub-raça” do início da mesma obra, 

seria, porém o enraizamento de mais uma pré-noção e não a libertação de sujeitos. 

A marca indelével do nordestino nessa obra é sintomática do que Muniz chama 

de pseudo-unidade. Assim, afirma o autor que “o Nordeste não é recortado só como 

verdade econômica, política, ou geográfica, mas, primordialmente, como um campo de estudos 

e produção cultural, baseado numa pseudo-unidade, cultural, geográfica e étnica” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2009, p.10). 

Os formuladores das políticas de combate as questões de pobreza e 

desenvolvimento, sejam legisladores ou executores, e até os próprios sujeitos alvos 

dessas políticas de intervenção, seriam desse modo influenciados em suas ações por 

essa visão de nordeste construída no imaginário nacional ao longo da história da 

sociedade brasileira.  

                                                 
12

 Como ilustração dessa questão, o debate intenso realizado entre Manoel Bonfim e Silvio Romero. 

centrado na polêmica da “política” de embranquecimento surge nas primeiras décadas do século XX no 

Brasil. Em desacordo com a pretendida superação dos modelos biológicos e étnicos. [...] Bomfim, por sua 

vez [...] afastando-se da teoria das raças inferiores, privilegia a história e o dado cultural. (VENTURA 

apud Kropf, 1996). Manoel Bomfim, sabendo que Silvio Romero “jogava pesado”, resolveu não 

polemizar abertamente com seu conterrâneo, embora o mesmo tenha escrito em 1906 um livro homônimo 

à sua obra, América Latina, com o fito exclusivo de refutar suas análises, “reafirmando todos os 

preconceitos racistas e outros dos europeus contra os latino-americanos!” (REIS apud Kropf, 1996).  
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Na verdade, não apenas esses, mas o próprio pesquisador necessitaria desse 

modo também fazer um rompimento epistemológico com fins de se tecer caminhos que 

o capacitem a reconstruir o objeto nordeste de forma significativa com fins de aprendê-

lo sob um ângulo imprevisto (BOURDIEU; 1972). Evidentemente sabe-se, no entanto 

que, toda intervenção na realidade é feita com base na percepção que os agentes de 

intervenção constroem sobre a mesma. Deve-se assinalar que a realidade nordestina, em 

permanente processo de desconstrução e reconstrução, é alvo de políticas, porém que 

raramente foram concebidas pondo os habitantes dessa região, no papel de 

protagonistas. 

Sobre esse aspecto, podem-se enquadrar aqui questões mais recentes como a da 

adoção de modelos de desenvolvimento gestacionados em espaços alienígenas ao 

território nordestino e tidos como redentores de sua apregoada miséria. O que se 

percebe, é que muitas das alternativas de recuperação de espaços fragilizados no Brasil, 

se apóiam numa monocultura institucional como afirmado por Evans (2003), quando 

trata do papel dos estereótipos construídos ao longo de séculos de exploração que 

relegam a segundo plano o protagonismo dos agentes. 

 

 

3. Espaço e tempo na formação do Seridó Potiguar 

 

 

Na porção norte-rio-grandense (mapa 01), a região do Seridó, insere-se na região 

central potiguar e conta segundo dados do censo do Instituto Brasileiro de geografia e 

estatística (IBGE) do ano de 2010, com uma população de 216.532 habitantes que se 

distribui em 25 municípios. Tendo a distribuição de habitantes considerados residentes 

em zona rural, acompanhando a tendência de redução da população rural verificada no 

estado. Do total desses 216.532 habitantes da região, 34.358 (4,8% da população rural 

do RN) residem na zona rural e 182.444 (7,4% da população urbana do RN) na zona 

urbana, ocupando cerca de 6.843 Km
2
 de área, equivalente a aproximadamente 12% da 

área  total do estado do Rio grande do norte. Seu produto interno bruto no ano de 2007 

foi de 1.098..170 reais e com Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 

aproximadamente 5.490 reais. Seu índice de pobreza médio da região em 2003 era de 

55,14% enquanto o índice de pobreza médio do Estado foi de 52,27% naquele mesmo 

ano segundo o IBGE. 
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Mapa 01: Região do Seridó Potiguar 

 
         Fonte: Agência de desenvolvimento sustentável do Seridó (ADESE), PDSS, 2000. 

 

 

Tendo sua ocupação inserida no movimento maior de ocupação do espaço 

nordestino, a partir da influencia da economia açucareira, essa região do Rio Grande do 

Norte, a semelhança de outras espalhadas no Brasil, teve forte impulso econômico na 

criação de gado. 

 No Rio Grande do Norte, o desenvolvimento dessa atividade dependente da cana 

de açúcar no litoral deu-se segundo MACEDO (2005) pela vastidão das terras 

encontradas, a possibilidade de iniciar criatório com poucos investimentos e a oferta de 

mão de obra facilmente disponível. A conjugação desses três fatores foi o responsável 

ainda segundo esse autor, pela especialização econômica do Seridó no século XVIII 

para a pecuária. 

 Entretanto, assim como no caso da formação do espaço brasileiro e do 

nordestino, esse subespaço do Seridó, não pode ser compreendido apenas pelo 

apontamento de momentos de sua história econômica. É imperativo ir à direção dos 

elementos que a distinguem de outras regiões do nordeste embora se deva partir 

inicialmente do levantamento de alguns aspectos das relações de produção e de trabalho 

ali travadas. 

 A alavancagem promovida pela introdução da atividade da pecuária no Seridó 

potiguar, embora importante para o povoamento, não se mostrou nos anos seguintes a 

essa ocupação, dotada de alta rentabilidade (MACEDO; 2005). Essa atividade, no 

entanto, será responsável pela moldagem das relações sociais que se darão naquele 

espaço, especialmente as existentes entre a elite proprietária e os despossuídos da 

região. Relações sociais essas que se cristalizam e garantirá nos séculos posteriores a 
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perpetuação de estratégias de mando e subordinação, introjetadas nos diferentes níveis 

sociais do espaço seridoense. É essa assimilação que se transfigura em identidade do 

povo do Seridó, que assegurará também a continuidade de desigualdades e pobreza 

nessa porção do semi-árido. Identidade que Albuquerque Júnior (2009), dirá ser 

aprisionada por essa história e pela formação de um discurso regionalista. 

O apadrinhamento na pia batismal
13

 da igreja dos filhos desse contingente de 

população sem propriedade dos meios de produção que passam a orbitar em torno das 

grandes fazendas, por meio de relações de trabalho instáveis, (MACEDO; 2005), 

sacraliza e arremata de uma vez na consciência desse homem de camadas 

desprivilegiadas a noção de subalternidade. É a institucionalização da desigualdade. Tal 

relação de apadrinhamento termina por transformar essa noção de inferioridade de 

meios, como decorrência da assunção da própria identidade seridoense e não como 

decorrência de relações sociais e econômicas excludentes. No sentido de Gramsci 

(2000), a dominação será assegurada não apenas pela força, mas também pelo 

consentimento e isso é que se verificou nesse momento no Seridó potiguar. 

 Agregando-se aos grandes proprietários de fazendas, esse contingente de 

despossuídos, asseguram a sobrevivência de suas famílias ao mesmo tempo em que são 

“emoldurados” no quadro de exclusão social do Seridó. Relação de dominação 

simulada, encobertada e disfarçada de relação de “paternidade”. Esse, precisamente, o 

centro “nevrálgico” de formação do espaço seridoense, marcado singularmente também 

por suas relações de poder e não apenas por fronteiras climáticas e físicas.  

 

 

3.1. Características gerais do Seridó Norte-rio-grandense 

 

 

A região do Seridó potiguar localiza-se segundo divisão oficial de 1988 do 

IBGE, na meso-região central do Estado do Rio Grande do Norte (mapa 02). Meso-

região inserida no Semi-árido nordestino
14

, marcantemente conhecida pelo baixo regime 

pluviométrico, alto índice de evapotranspiração e elevadas temperaturas. Ainda segundo 

a caracterização da região do Seridó de Guimarães Duque apud PDSS (2000), podem 

                                                 
13

 Metal litúrgico onde ocorre cerimônias eclesiásticas, sobretudo da igreja católica. 
14

 O Semi-árido do Estado do Rio Grande do Norte corresponde a uma área que abrange 90,69% do 

território estadual (PDSS; 2000). 
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ser descritas ainda na sua paisagem, a vegetação baixa, insolação média anual de 2988 

horas e o índice de aridez
15

 considerado alto, de 3,3. Sua geologia, constituída 

predominantemente de litologia cristalina ao lado dos solos de natureza bruno não 

cálcico
16

, contribui para a pouca profundidade de seus solos e baixos índices de 

fertilidade.  

 

 

Mapa 02: Mesoregião Central Potiguar 

 
      Fonte: IDEMA, 1999. 

 

 

O Seridó norte-rio-grandense, a partir de 1988, atendendo a nova regionalização 

do IBGE, passa a ser subdivido em duas sub-regiões, conhecidas como Seridó oriental e 

ocidental. O Seridó oriental é formado pelos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, 

Cruzeta, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do 

Seridó e São José do Seridó. O Seridó ocidental é composto pelos municípios de Caicó, 

Ipueira, Jardim de Piranhas, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos 

Batistas. Totalizando dezesseis municípios, as regiões do Seridó oriental e ocidental, em 

uma área de 6.843 Km
2
, é responsável por abrigar aproximadamente 12% da população 

                                                 
15

 O índice de aridez é utilizado para medir o grau de aridez (seca, desertificação) de uma determinada 

região. É obtido a partir de relação entre o potencial hídrico (P), quantidade de água da chuva, e a taxa de 
evaporação e transpiração potencial (ETP), ou a evapotranspiração potencial, quantidade máxima de 

perda de água pela evaporação e transpiração. A definição de aridez tem origem no trabalho do 

climatologista Charles Warren Thornthwaite em 1941. 
16

 A ocupação principal dos solos Bruno Não-Cálcicos tem sido com pecuária extensiva e cultura de sisal, 

algodão-mocó, palma forrageira e, em menor escala, milho e feijão. Além disso, há o problema da 

pequena espessura do solo e pedregosidade superficial. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desertifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transpira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapotranspira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Climatologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Warren_Thornthwaite
http://pt.wikipedia.org/wiki/1941
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do Estado do Rio Grande do Norte como um todo, com 216.532 habitantes de acordo 

com dados do censo de 2010 do IBGE. 

Importa, porém, e no mesmo sentido da presente investigação, marcar na 

caracterização desse espaço o fato de que, além das dimensões de área, população e 

mesmo de condições edafoclimáticas convencionais, o Seridó potiguar, define-se 

também por sua história e por componentes abstratos que escapam a captura de 

qualquer instrumentalidade física.  

Para se entender o Seridó é preciso, portanto, abstrair sua formação e relativizar 

seus limites, sob o risco de relegar seus agentes, sua população, a um papel de 

expectação e privação de sua ação. 

 

 

3.2. Modeladores do Espaço Seridoense 

 

 

3.2.1. Pecuária e ocupação no Seridó norte-rio-grandense 

 

 

Conforme já discorrido a conformação desses limites na região do Seridó 

potiguar pode ser enquadrada dentro do movimento maior possibilitado pela atividade 

da pecuária no Nordeste brasileiro. Assim como nos demais espaços de criação de gado 

no território nordestino, o Seridó do Rio Grande do Norte deve de modo significativo a 

essa atividade econômica, a moldagem de seus primeiros limites e dos rumos de sua 

ocupação.  

A ocupação do sertão nordestino, como processo mais amplo no qual a ocupação 

do Seridó potiguar estar inserida, liga-se a  

 

 

formação de um sistema econômico de alta produtividade e em rápida 

expansão na faixa litorânea do Nordeste brasileiro teria 

necessariamente de acarretar conseqüências diretas e indiretas para as 

demais regiões do subcontinente que reinvidicavam os portugueses 

(FURTADO; 2001, p.54). 
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A atividade canavieira, que se concentra no litoral nordestino, é responsável para 

Furtado (2001), tanto por assegurar a dominação das terras da colônia portuguesa como 

pela dinamização da atividade pecuarista em todo nordeste. Esta última se expande em 

direção ao sertão do Nordeste e se tornara proibida a menos de dez léguas do litoral, 

segundo documentos levantados por Macedo (2005) - como a carta régia de 1701; 

favorecendo-se das pastagens amplas e facilidade de contratação de mão de obra 

oriunda do setor açucareiro que entrará em processo de decadência em meados do 

século XVIII. Embora segundo Medeiros apud Morais (2005), a região do Seridó 

principie sua ocupação já no fim do século XVII 

 

 

quando da guerra dos bárbaros, luta que durou muitos séculos e 

durante a qual, após crueldades inomináveis, o homem civilizado 

exterminou os selvagens que habitavam as margens do rio Açu e seus 

afluentes, um dos quais como se sabe é o rio Seridó (MEDEIROS; 

2005, p. 10). 

 

 

A presença dos índios Tapuias, que nos anos seguintes à guerra dos bárbaros
17

 

será exterminada ou posta em fuga em direção às regiões serranas da capitania do Rio 

Grande (Morais; 2005), será marca histórica que não deve ser esquecida da memória de 

formação do Seridó potiguar.  

Será essa natureza conflituosa do processo de ocupação do Seridó do Rio 

Grande do Norte a responsável, na verdade, pela sedimentação também da identidade do 

povo que ocuparia essa região nos anos posteriores. As frentes principais de ocupação
18

 

da região seridoense, oriundas das capitanias da Paraíba, Pernambuco e do além mar 

lusitano, estarão após as primeiras incursões de ocupação de natureza militar, 

configurando não só as atividades econômicas dessa porção do espaço, mas também a 

formação de um modo de ser e sentir regional (ALBUQUERQUE JUNIOR; 2009).  

As frentes de ocupação indicadas por Morais (2005) realizaram-se segundo essa 

mesma autora, de modo não pacifico e a custa de extermínio de populações nativas, e 

                                                 
17

 A Guerra dos Bárbaros foram os conflitos, rebeliões e confrontos envolvendo os colonizadores 

portugueses e várias etnias indígenas, que aconteceram nas capitanias do nordeste do Brasil, a partir da 

segunda metade do século XVI. Os portugueses uniram-se e fortificaram suas bases militares. Já as etnias 

indígenas uniram-se em alianças e confrontaram os portugueses. O resultado deste período foi a extinção 

de várias etnias indígenas. 
18

 Segundo Macedo (2000), as frentes de povoamento que ocupam o Seridó são originárias de modo mais 

especifico das vilas de Olinda, Igaraçu e Goiana. São as migrações do sertão de fora que comporão o 

povoamento do Seridó Potiguar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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obedientes a lógica de expansão comercial que confere ao espaço a noção de vazio e da 

ausência de resistências. O Seridó potiguar passa a ser após esse momento de expulsão 

de grupos históricos ali enraizados, o território dos currais, das fazendas e das capelas 

(Morais; 2005). 

Embora seja a especialização da atividade da pecuária o foco de inúmeros 

estudos anteriores sobre a região do Seridó, que iniciam pelo estudo de sua formação 

histórica, é possível visualizar, portanto outro processo em curso nessa porção. 

Aparentemente há, portanto, também na formação do espaço seridoense, um processo 

de desterramento e de banimento (ALBUQUERQUE JÚNIOR; 2008), no caso de seus 

primeiros habitantes indígenas, que só pode ser melhor entendido quando se percebe 

que a região não é apenas fisiografia e demarcação de limites, mas é também “ uma 

construção histórica e social, conseqüentemente sujeita a mutações decorrentes do nível 

e da intensidade dos impactos externos e internos em sua estrutura e em seus 

limites”(MORAIS; 2005). No mesmo sentido Corrêa (1990) quando afirma que  

 

 
Como materialidade, a organização espacial é uma dimensão da 

totalidade social construída pelo homem ao fazer a sua própria 

história. Ela é, no processo de transformação da sociedade, modificada 

ou congelada e, por sua vez, também modifica e congela. A 

organização espacial é a própria sociedade especializada (CORRÊA; 

1990, p.53). 

 

 

A missão dos primeiros ocupantes e criadores de gado no Seridó, que não eram 

necessariamente os proprietários das terras de criação, é seguinte a esse momento de 

ocupação inicial, o de “acostumar o gado, construir currais e os precários casebres de 

taipa na região” (MACEDO; 2005, p.70).Ficará, no entanto, durante esse processo de 

ocupação “vitorioso”, a dificuldade na sua efetivação, dado as condições hostis da 

natureza do semi-árido potiguar. 

 

 

3.2.2. A igreja, a elite e a seca no Seridó Potiguar 

 

 

Nesse ambiente de aridez do clima e impetuosidade do homem em “domar” a 

natureza, é que a relação entre o Estado e a Igreja se fará sentir de modo intenso no 
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Seridó nesse momento. Não apenas a natureza cáustica do solo está a fazer sentir sua 

presença durante a configuração daquele espaço, mas a noção de providência divina
19

 

(MACEDO; 2005) far-se-á determinante por meio da igreja católica. 

No intensificar da ocupação do Seridó, surge também a necessidade de sua 

ordenação. A igreja católica nesse sentido, como prestadora de carismas e pastora de 

“gente”, será para o Seridó, uma das instituições mais importantes sob ponto de vista da 

delimitação de seu espaço. As subdivisões que formavam a capitania do Rio Grande 

tinham como menor unidade territorial, a freguesia sob administração de uma 

autoridade eclesiástica.  Dentro dos limites da autoridade desse sacerdote, estariam os 

párocos quer fossem residentes na capitania da Paraíba ou do Rio Grande, limite de 

autoridade que se sobrepunha aos limites traçados pela própria coroa.  

Desse modo, vê-se que a delimitação administrativa aqui, e em especial no 

Seridó, estará subordinada a uma delimitação tida como transcendente e indiferente as 

condições físicas. Não é de modo superestimado que se diz que no Seridó, as cidades 

surgem muito mais influenciadas por suas capelas do que por seus cursos d´água. A 

Igreja católica, por meio de seus “pastores”, irá exercer função determinante no 

ordenamento territorial do Seridó. Ela terá nesse sentido um 

 

 

Importante papel na organização do território, ao reduzir a 

circunscrição da freguesia da Gloriosa Senhora Sant´Anna não estava 

somente a redefinir a sua espacialização. De certa forma, ao atender às 

reinvidicações da comunidade contribuiu com a reorganização 

territorial de parte do imenso sertão nordestino. Sertão Nordestino 

que, a despeito da vivencia de um mesmo enredo histórico e da 

possível homogeneidade paisagística, aos poucos foi moldando 

arranjos sócio-políticos locais que viriam a se constituir os germens de 

regiões em formação (MORAIS; 2005, p.81). 

 

 

Porém não apenas a igreja católica, especialmente no que se refere à criação de 

freguesias como a da gloriosa senhora Santana do Seridó
20

, mas também as elites 

                                                 
19

 Acerca dessa consciência do divino no Seridó Potiguar dirá Macedo (2000) que o homem dessa região 

indagará: “por que a natureza não cessa de ser tão mesquinha? por que o gado não prospera e o povo em 

igual proporção, tentando escapar da fome, debanda para outras paragens despovoando o sertão de 

braços? Haveria, certamente, de ter um sentido para tal disparate”. (Macedo, 2000, p. 88). 
20

 Foi a primeira regionalização do espaço seridoense que se desenhava. Partindo da divisão 

administrativa da Igreja Católica na Colônia, o Seridó ganhou existência no plano cartográfico como 

território fiscal – o dízimo do gado era cobrado nesse espaço; como território espiritual – dominado por 

Sant’Ana; e como território político – a povoação do Queiquó (antiga denominação de Caicó), 
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seridoenses exercerão papel determinante na configuração dessa região (MORAIS, 

2005). Segundo Macedo (2005; p.45), foram essas elites que “de lugar privilegiado 

deram visibilidade ao Seridó através do que conseguiam instituir a partir do discurso 

regionalista que, diga-se de passagem, não foi evidentemente, de um sentido unívoco 

durante todos estes séculos”. 

Outra importante variável na formação do espaço seridoense, sendo esse de 

ordem não antrópica, a seca também esteve empenhada no desenho das formas e dos 

sentimentos dessa região. A questão da seca, no Semi-árido norte-rio-grandense, assume 

o protagonismo de modo impositivo e definirá a realidade no Seridó, principalmente 

quando atinge de forma indiscriminada, todos os níveis sociais da região.  

Na verdade, segundo Morais (2005) a intervenção estatal no combate as 

estiagens, somente será levada a cabo quando uma parcela das elites do Seridó é 

também atingida pelo fenômeno. Fenômeno esse que criará as condições para que o 

Seridó e o Rio Grande do Norte como um todo, partam na direção da construção de 

caminhos diversos da pecuária para sua reprodução social. Segundo Morais (2005; p.35) 

na seca de 1845  

 

 

A província ficou economicamente arrasada com a ocorrência desta 

estiagem que levou a dizimação dos rebanhos, escapando pouquíssimos 

animais. Nesse ínterim, sem abandonar a atividade pastoricia, o Rio 

Grande do Norte passou a se dedicar também a agricultura como forma 

de enfrentar a crise que se abatera sobre o esteio da economia.  

 

 

3.2.3. Algodão, minério e recomeço no Seridó norte-rio-

grandense 

 

 

O Seridó potiguar que tem sua ocupação favorecida inicialmente pela atividade 

da pecuária atravessará ao longo de sua conformação, momentos de vitalidade e de 

estagnação. Mais recentemente, porém será Morais (2005) que aponta , tomando como 

referencia o século XX, três fases importantes acerca da estruturação dessa região, 

                                                                                                                                               
posteriormente Vila do Príncipe, como sede do poder civil da freguesia.  Se a religião católica está 

presente na fundação territorial do Seridó, ela se impregna também no imaginário, fundando poderosas 

chaves explicativas para a realidade regional, que até hoje estão presentes na subjetividade sertaneja. 

(PDSS; 2000, p.84). 
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sendo elas: A primeira, entre 1940 e 1970,  formada pelo tripé algodão-pecuária-

mineração; a segunda, entre 1970 e 1980,  com a  crise da  sua base produtiva e a 

terceira, nas últimas décadas do século XX e inicio do XXI  chamada de reestruturação 

regional. 

Reconhecidamente as atividades da cotonicultura e mineradora no Seridó 

Potiguar, assumiram papel fundamental no desenvolvimento dessa região (MORAIS; 

2005). Após a seca de 1845, o Rio Grande do Norte, que tem sua principal base 

produtiva abalada, a pecuária, buscará na agricultura uma alternativa ao enfrentamento 

da crise. Em especial a atividade da cotonicultura, que alternará momentos de vitalidade 

e inserção no mercado nacional e internacional, favorecida por crises políticas nos 

Estados Unidos, será para o Seridó potiguar pelos anos seguintes, a atividade 

responsável pela sustentação da economia regional e modelagem do espaço urbano e 

rural seridoense (AZEVEDO, 2005). 

O algodão será até a década de setenta do século vinte, “a principal fonte de 

emprego e renda no Estado e da Região do Seridó. As atividades agropecuárias 

participavam com 45% do PIB estadual e o algodão isoladamente, contribuía com um 

percentual médio de 32%, no período de 1962-1971” (MELO apud MORAIS; 2005; 

p.72). 

O algodão nordestino, e junto a essa a cotonicultura do Seridó, entra em crise 

devido a fatores que se conformaram a partir da década de 30, ainda no século vinte. 

Sendo alguns deles: a produção do algodão no Estado de São Paulo que ultrapassa a do 

país como um todo; O surgimento da fibra sintética e as secas entre 1960 e 1980 (PDSS; 

2000, p 90). 

A mineração no Seridó Norte-rio-grandense, introduzida pelo menos dez anos 

após as primeiras indicações de viabilidade exploratória nos anos 20 do século vinte, 

serviu-se grandemente da procura internacional nos anos que antecedem a segunda 

guerra mundial (PDSS; 2000). Para a região, essa atividade que logrou absorver mão de 

obra em grande número no Estado do Rio Grande do Norte, pôs o Seridó no cenário 

político-partidário em destaque novamente e ainda criou as condições para o 

desenvolvimento de outros setores industriais bem como a ampliação do setor de 

serviços (MORAIS; 2005). 

Sua crise após a década de setenta, período de franco desenvolvimento do setor 

no Rio Grande do Norte e no Seridó, desenhava-se a partir “das transformações no 

mercado mundial de matéria de prima, a queda dos preços de alguns produtos, 
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chegada de produtos de países concorrentes” (PDSS; 2000, p. 70), entre outros fatores 

de ordem interna. 

No que se refere à segunda fase apontada por Morais (2005), é ainda dito por 

Tânia Bacelar de Araújo (2011, p.10), que  

 

 

Nos anos 80, a crise da economia algodoeira, que afetou também a 

rentabilidade da pecuária, coincidiu com a da economia mineradora. 

Ruíram, a um só tempo, os pilares da economia regional. A partir daí, 

as atividades tradicionais, as que produziram riqueza e poder na 

região, apresentam pouco dinamismo. 

 

 

Apesar do cenário pouco promissor que desponta após esse período de crise no 

Seridó, na terceira fase descrita como reestruturação regional por Morais (2005) e 

reestruturação produtiva por Araújo (2011), sobressaem-se na atualidade da região, 

atividades de agro-indústria (beneficiamento de leite), indústria cerâmica e de 

confecções, artesanato e comércio.  Some-se a isso, ainda a marca dos produtos Seridó 

que é responsável pela identificação positiva da qualidade do que ali é produzido e que 

tem atualmente assegurado um mercado, dentro e fora do estado do Rio Grande do 

Norte. Há, portanto uma proeminente diversificação das atividades econômicas na 

região, que tem confirmado a idéia de reestruturação de suas bases produtivas. 

Ao lado da ocorrência do soerguimento de sua economia, a região do Seridó 

Potiguar, tem-se mostrado também singular do ponto de vista da evolução de 

importantes indicadores sociais nos últimos vinte anos. Portanto a importância da 

avaliação de indicadores como demografia, educação e renda, justifica-se por serem 

essas também algumas das sinalizações do modo como a reestruturação econômica no 

Seridó, tem se traduzido na melhoria ou não, das condições de vida de seus habitantes. 

A consideração de indicadores que apontem a melhoria nas condições de vida 

das populações é um dos desdobramentos mais importantes do debate travado entre os 

defendem a elevação das taxas de crescimento, antes da distribuição dos ganhos e os 

que acreditam que a melhoria desses indicadores pode ser conseguida antes de 

processos de retomada de crescimento. Assim entende Amartya Sen (2000), ao 

considerar o crescimento da economia de mercado chinês assentado sobre o 

desenvolvimento social, e que segundo ele, teria sido beneficiado (o crescimento da 

economia) pela reforma agrária, alfabetização e ampliação de seu sistema de saúde. 
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Essas reformas teriam segundo Amartya Sen (2000, p. 42), produzido um “efeito 

favorável no crescimento econômico” e estariam associadas “a melhoria da 

produtividade e das possibilidades de emprego das pessoas envolvidas”. Por essa razão, 

é que importa para este trabalho o levantamento de alguns indicadores da região do 

Seridó potiguar, com fins de sua caracterização. 

 

 

3.3. Evolução de indicadores no Seridó 

 

 

3.3.1. Demografia, educação e renda 

 

 

No aspecto demográfico, a região do Seridó (oriental e ocidental), apresentava 

entre os anos de 1991 e 2000, clara evolução nos indicadores de esperança de vida ao 

nascer. Em 1991 a esperança de vida ao nascer no Seridó (oriental e ocidental), era de 

63,03 anos, enquanto dez anos depois, no ano 2000 passou a ser de 70,83 anos, o que 

significou um aumento de 12% nesta. Semelhantemente no estado do Rio Grande do 

Norte como um todo, esse indicador elevou-se em 12,7%, indo de 58,54 anos em 1991 

para 65,98 anos em 2000. Esse mesmo indicador para o Nordeste, embora tenha 

experimentado melhora no mesmo período, foi de 8,24%, inferior, portanto a melhoria 

percentual da região do Seridó (oriental e ocidental) que foi de 12,7% (tabela 01). 

 

 

Tabela 01: Evolução da esperança de vida* na região do  

Seridó Norte-Rio-Grandense (oriental e ocidental) entre os anos de 1991 e 2000. 

Distribuição / Anos 1991 2000 

Seridó 

(oriental e ocidental) 
63,03 70,83 

Rio Grande  

do Norte 
58,4 65,98 

      Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, 2000. * Em anos de idade 

 

 

A taxa de mortalidade infantil, entre crianças de até um ano, no Seridó entre os anos 

de 1991 e 2000 foi reduzida em 45,25%, enquanto as médias estaduais e do Nordeste 

como um todo, reduziram-se 37,60% e 23,27% respectivamente. No ano de 2009, o 
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IBGE indica que para essa mesma variável, o Seridó apresentou taxa de 17,69 crianças 

por mil nascimentos, o que representou uma redução de 23,98% em relação à taxa de 

mortalidade do ano 2000. 

No que se refere à taxa de alfabetização e à semelhança dos indicadores anteriores, a 

região do Seridó, entre os anos de 1991 e 2000, já contava com uma taxa de 

alfabetização superior as médias para o Estado e da região Nordeste. Enquanto 74,05% 

da população seridoense é considerada alfabetizada em 2000, o Rio Grande do Norte 

tem índice de 65,70% de sua população nessa condição (tabela 02). A relação que se 

estabelece entre indicadores de educação formal e desenvolvimento varia desde a noção 

de que essa é fundamental ao seguimento de um processo de transformação social
21

, a 

de que melhorias de indicadores de alfabetização é na verdade o próprio 

desenvolvimento acontecendo (SEN; 2000). Verificar essa evolução segundo o ponto de 

vista de que essa corresponde ao processo de desenvolvimento em si, é importante por 

situar o papel do Estado na condução de políticas de redução de pobreza. Não se 

fazendo tal operação, correr-se-ia o risco de atribuir ao crescimento econômico à 

exclusividade do mérito das melhorias das condições de vida das populações. 

 

 

Tabela 02: Taxa de alfabetização* na região do  

Seridó Norte-Rio-Grandense (oriental e ocidental) em 2000. 

Unidades consideradas 2000 

Seridó 

(oriental e ocidental) 
74,05 

Rio Grande do Norte 

 
65,70 

          Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, 2000. * Em percentual 

 

 

Quanto à questão da renda, a região do Seridó entre os anos de 1991 e 2000, 

apresentou um aumento de sua renda per capita de 46,29% (tabela 03) O estado do Rio 

Grande do Norte, no mesmo período teve aumento desse indicador de 41,64% ao passo 

que a região Nordeste, obteve um aumento de 37,81% no mesmo período. 

Recentemente, no ano de 2008, a renda per capita do Estado do Rio Grande do Norte 

                                                 
21

  Segundo aproximação da teoria de Estado de Clauss Offe, o Estado sob o pretexto da neutralidade de 

suas ações, incorpora por vezes a políticas de educação no seu discurso não para a garantia de liberdades 

dos sujeitos, mas visando garantir mão de obra a grupos empresariais consolidados. Esse discurso traz 

dentro de si, outros desdobramentos importantes como o do questionamento de que tipo de educação deve 

promover a mudança social.  
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foi de 8203 reais, segundo dados do IBGE enquanto na região do Seridó oriental e 

ocidental foi de 4946 reais. 

 

 

Tabela 03: Percentual de aumento da renda per capita na região do  

Seridó Norte-Rio-Grandense (oriental e ocidental) e do Rio Grande do norte 

 entre os anos de 1991 e 2000. 

 

Unidades consideradas 
1991 - 2000 

Seridó 

(oriental e ocidental) 
46,29 

Rio Grande do Norte 

 
41,64 

             Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, 2000.  

 

 

O papel da renda advinda das transferências de governo na vida dos municípios 

formadores da região do Seridó deve ser também considerado. Entre os anos de 1991 e 

2000, o Seridó teve um aumento de 56,90% de aumento na participação das 

transferências do governo na composição da receita (Fundo de participação dos 

municípios) de seus municípios. O Estado do Rio Grande do Norte obteve, porém um 

aumento de 71,18% na composição da renda de seus municípios como um todo. É 

preciso assinalar nessa descrição que diferentemente dos outros indicadores 

apresentados anteriormente, o aumento experimentado pelo Seridó foi quase 20% 

inferior ao aumento da mesma participação no Estado do Rio Grande do Norte na sua 

totalidade. 

 

 

3.3.2. Produto interno bruto (PIB), PIB per capita e Fundo de 

participação dos municípios (FPM) 

 

 

O produto interno Bruto da região do Seridó (oriental e ocidental), no ano de 

2008 foi de 1.254.836 (em R$ 1.000), representando um percentual de 4,92% em 

relação ao PIB do Estado do Rio Grande do Norte no mesmo ano. Com fins de 

comparação, a meso-região do oeste-potiguar, naquele ano obteve PIB de 4.806.922 

(em R$ 1.000), participando desse modo com 18,86% no total do Estado. Comparação 

necessária, tendo em vista o volume de investimentos historicamente maiores, 
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realizados na meso-região do oeste potiguar. Dados esses que evidenciam a importancia 

da economia seridoense para o estado como um todo (tabela 04).  

 

 

Tabela 04: PIB total do Rio Grande do Norte, da região do  

Seridó Norte-Rio-Grandense (oriental e ocidental) e meso-região oeste potiguar em 2008 

Setor produtivo PIB (em R$ 1.000) 
Percentual relativo de 

participação no PIB do RN 

Seridó 

(oriental e ocidental) 
1.153.036 4,92 

Meso-região 

Oeste potiguar 
4.806.922 18,86 

   Fonte: Elaboração própria com base em dados do IDEMA, 2009. 

 

 

Se considerarmos o PIB por setor produtivo no ano de 2007, será possível situar 

a importância que o setor de serviços tem assumido para a região do Seridó. No ano de 

2005, o PIB do setor de serviços da região do Seridó (oriental e ocidental) teve 

percentual de 66,3%, superior em muito ao percentual do PIB dos setores agropecuário 

e industrial. Nos dois anos seguintes, seguiu-se a mesma tendência de concentração da 

maior parte do PIB nesse setor. Em 2006 o percentual de contribuição do setor de 

serviços na composição foi de 65,4% e em 2007 de 65,3% (tabela 05). 

 

 

Tabela 05: Evolução percentual do PIB* por setor produtivo na região do  

Seridó Norte-Rio-Grandense (oriental e ocidental) entre 2005 e 2007 
 

Setor produtivo 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Agropecuário 

 

14,5% 

 

16,2% 

 

12,6% 

 

Indústria 

 

19,2% 

 

18,5% 

 

22,1% 

 

Serviços 

 

66,3% 

 

65,4% 

 

65,3% 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IDEMA, 2008. * Em 1.000 reais. 

 

 

No que se refere às transferências governamentais, se considerado 

especificamente o fundo de participação dos municípios (FPM), a região do Seridó 

(ocidental e oriental) revelou, segundo dados coletados no portal da secretaria do 

tesouro nacional ter recebido até abril de 2011 cerca de 113.833.060,5 reais. Esse valor 

recebido pelas micro-regiões do Seridó oriental e ocidental, a título de FPM no ano de 
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2011 evidencia a importância dessa transferência para a região quando comparado ao 

valor recebido pela meso-região do oeste potiguar nesse mesmo período (até abril de 

2011) de 44.179.999 reais. Até o mês de abril de 2011, as regiões do seridó oriental e 

ocidental receberam, portanto quase três vezes o valor recebido pela meso-região do 

oeste potiguar.  

 

 

3.3.3. Infraestrutura de serviços de saúde, educação e 

evolução da população urbana e rural 

 

 

Quanto à infraestrutura dos serviços de saúde e educação, tomando-se como 

referencia inicialmente a de saúde, o numero de hospitais e leitos é possível verificar 

que na região do Seridó (oriental e ocidental), segundo dados do IDEMA de 2003, 

existiam àquele ano 20 hospitais, sendo 08 públicos e 12 privados. No que se refere ao 

numero de leitos na região do Seridó (oriental e ocidental), havia em 2003, ainda 

segundo informações do anuário estatístico do IDEMA, 732 leitos distribuídos nos seus 

dezessete municípios. Já quanto à existência de estabelecimentos de ensino, segundo 

dados do IDEMA, no ano de 2003 havia nessa região um total de 81 escolas estaduais, 

214 municipais e 12 privadas. 

No exame da evolução de sua população, entre os anos de 2000 e 2010, verifica-

se uma clara tendência de redução de sua população rural. Tendência essa inclusive que 

se tem repetido a nível estadual. No ano 2000, a população urbana do Seridó (oriental e 

ocidental), segundo dados do IBGE era de 154.187 habitantes. Número esse que foi 

ampliada dez anos depois, em 2010, para 182.804 habitantes, apurados no ultimo censo. 

De outro lado, a população rural que em 2000 era de 41.110 pessoas, segundo o IBGE, 

passa a ser de 33.614 habitantes exatos dez anos depois. (tabela 06). Essa população, 

ainda segundo dados do IBGE de 2010, conta com um percentual de 52,31% acima da 

linha de pobreza
22

. 

Acerca dessa redução é preciso que se leve em consideração alguns aspectos 

importantes para uma compreensão mais aproximada. No que concerne ao espaço rural, 

                                                 
22

 No Brasil, a metodologia oficial usa como referência o Salário Mínimo, isto é, 1/4 do salário mínimo 

familiar per capita e 1/2 do salário mínimo familiar per capita, limites abaixo dos quais se define uma 

família extremamente pobre (indigente) e pobre, respectivamente.  
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marcantemente identificado como espaço de exclusão e atraso (GOMES DA SILVA; 

2002), dirá Abramovay (1997) que a “valorização do espaço rural representa antes de 

tudo, uma ampliação das possibilidades de desenvolvimento. É nesse sentido que ele é 

uma opção da sociedade”. 

O meio rural foi alvo por anos a fio do que Wanderley (1999) chama de crença 

fatalista da “desruralização como tendência inelutável”. É essa crença que fundamentará 

inclusive todos os estudos da intelectualidade brasileira sobre o tema (GOMES DA 

SILVA; 2002) e “confirmará” o “atraso” do meio rural em relação meio urbano. 

No Nordeste terá o espaço rural traços próprios que segundo Wanderley (1999) 

podem ser assim resumidos: primeiro, a esfera local no meio rural nordestino é 

valorizada, como escala de ação; segundo, o pequeno município no Nordeste é 

considerado integrante do meio rural e em terceiro e último lugar, o desenvolvimento da 

agricultura liga-se a própria dinâmica desse espaço na região. 

Em vista dessa realidade é que Abramovay (1997, p. 14), afirmará que o 

“esvaziamento dos campos, longe de garantir a preservação harmoniosa da natureza, 

corresponde antes de tudo a um enorme desperdício de recursos e potenciais, que 

poderiam ser aproveitados na luta contra a exclusão social”. 

 

 

Tabela 06: Evolução da População urbana e rural* da região do  

Seridó Norte-Rio-Grandense entre os anos de 2000 e 2010. 

População 2000 2010 

 

Urbana 

 

154.187 

 

182.804 

 

Rural 

 

41.110 

 

33.614 
 Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, 2010. * Em números absolutos 

 

 

3.4.  Refletindo sobre as alternativas recentes e suas 

conseqüências 

 

 

3.4.1. Sobre escolhas e conseqüências no Seridó Potiguar 

 

 

É Preciso considerar ainda que no estudo da tomada de rumos para essa região, 

além dos fatores que potencialmente a favorecem e de seus respectivos indicadores, 
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mesmo que positivos, as conseqüências não pretendidas que adviriam das opções
23

 

tomadas pela sociedade seridoense devem ser também inquiridas. 

Apesar da influência e da imposição dos sistemas naturais nas escolhas feitas 

pelo homem, a ordem social é de fato uma resultante humana e não dada pela natureza. 

Mesmo sabendo-se que “circunstâncias ambientais podem determinar certos aspectos da 

ordem tecnológica e econômica” (BERGER & LUCKMAN, 2004), o “presente” estado 

de coisas em determinada sociedade segue sendo fruto da ação humana 

institucionalizada. Se dada realidade social existe da forma como existe não o é 

simplesmente por determinação do ambiente, mas o será também decorrente das 

escolhas feitas pelos seus agentes. Creditar-se então as variáveis de mercado, por 

exemplo, a justificativa da persistência por determinada matriz energética para a 

atividade ceramista no Seridó potiguar, seria ignorar, ao menos parcialmente, o peso 

exercido pela habituação da atividade humana responsável por essa escolha. Acerca 

dessas motivações de mercado, tidas como preponderantes no processo de escolha, dirá 

Polanyi (1968; p. 06) inclusive que 

 

 

Este mundo novo de “motivos econômicos” baseava-se numa falácia. 

Na sua essência, a fome e o ganho não são mais “econômicos” que o 

amor ou o ódio, o orgulho ou o preconceito. Nenhum motivo humano 

é por si econômico. Não existe algo como uma experiência 

econômica sui generes, no sentido em que o homem pode ter uma 

experiência religiosa, estética ou sexual (grifo nosso). 

 

 

Entretanto, não se pretende, nesse momento da discussão, advogar em favor de 

uma postura que descarte o papel das variáveis de oferta e procura nas escolhas 

realizadas pelos grupos sociais. Deve-se, porém chamar a atenção para o fato de que, a 

escolha por determinada estratégia de reprodução social é ponto de convergência 

também de questões culturais e de opções políticas. 

A idéia de morfogênese social, que para Furtado (2001) é cara, na explicação de 

seus aportes sobre a questão do desenvolvimento, evolui dentro dessa mesma reflexão. 

O modo como as sociedades interagem com a natureza, com o objetivo de realizar suas 

                                                 
23

 É importante frisar que embora se saiba que os agentes sociais no Seridó, realizam escolhas, tais 

escolhas não são de modo nenhum indiferentes áquilo que se firmou ao longo da formação do espaço 

seridoense. “As instituições são moldadas pela história” (PUTNAM; 2007, p.23). Sobre esse aspecto ver a 

discussão de Robert Putnam na sua Obra, Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. 
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potencialidades, orienta-se no sentido do desenvolvimento do que ele chama de 

racionalidade instrumental ou racionalidade substantiva. A questão levantada por Celso  

apud Veiga (2005) seria nesse sentido, por que determinadas sociedades, em dado 

momento de sua história, optam por privilegiar uma racionalidade em detrimento da 

outra. 

O papel das escolhas na definição das estratégias e estilos de desenvolvimento é 

inquirido também por Sen (2000). Quando Sen (2000), pergunta qual seria a relevância 

dos valores e do raciocínio para o aumento das liberdades e para a realização do 

desenvolvimento, está dentro de um contexto mais amplo confrontando também a idéia 

de progresso baseado na razão.  

Uma das perspectivas que Amartya Sen chamará de linhas de ceticismo quanto à 

idéia do progresso racional, explicitamente “põe em xeque” a idéia de que nem sempre 

ter-se-á o que se deseja ter quando planejado. A história real será para Sen (2000), 

dominada pelas conseqüências não previstas das ações dos agentes. Seriam essas, 

portanto, as resultantes de uma equação incapaz de lidar com todas as informações 

existentes
24

 para a concretização das escolhas de uma sociedade. Sen (2000) dirá por 

fim que “O que é possível e o que não é possível pode depender crucialmente de que 

informações são levadas em conta na tomada de decisões sociais”. 

A validade da argumentação de Sen (2000) faz-se sentir quando a partir dela, 

enfoca-se a temática do desenvolvimento. Em particular, quando se tem em vista que as 

escolhas feitas pela sociedade moderna para sua reprodução social, fundamentaram-se 

predominantemente na idéia da inesgotabilidade dos recursos naturais (GARCIA; 

2008). Concepção de inesgotabilidade essa com raízes na transição para a revolução 

industrial (BASTOS, 2009) apontada por Furtado (1974) como útil a justificação de 

formas de dependência e desatenta as conseqüências ambientais.  

 

 

 

3.4.2.  Desenvolvimento, o debate que segue 

 

 

3.4.2.1. Sobre o papel das escolhas: Conseqüências na 

evolução de estruturas sociais e a idéia de progresso 

                                                 
24

 As insuficiências relacionam-se com o fato de o processamento de informação ser sempre subjetivo e 

incompleto – e de essa ser uma característica crucial da vida. Não é, pois, a estabilidade individual do 

conhecimento e das decisões que é a regra. 



DESENVOLVIMENTO, POBREZA E MEIO AMBIENTE NO SERIDÓ POTIGUAR:  

Um Estudo centrado nas Micro-Regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

 

65 

 

A hipótese levantada por este trabalho de que o dinamismo econômico na região 

do Seridó norte-rio-grandense tem sido responsável, parcialmente, pela melhoria dos 

indicadores sociais e conseqüente redução da pobreza, porém assenta parcela de seu 

êxito na degradação de seus recursos naturais, toma como pressuposto o fato de que a 

sociedade seridoense na realização dessas estratégias estava optando também por uma 

determinada concepção de desenvolvimento. 

Sendo, portanto, uma escolha, seria possível então que as conseqüências 

advindas das estratégias tomadas fossem enfrentadas e atenuadas por meio do 

oferecimento de rumos alternativos. 

É preciso desse modo considerar-se que a estrutura social do Seridó Potiguar 

evolui ao longo dos anos de sua formação junto a evolução dos próprios componentes 

que a formam. Para Pinto (1964) o conceito de estrutura social entendido como o 

conjunto da forma histórica de sua produção, de um sistema de estratificação social e de 

um complexo formado por instituições
25

 e valores, serve a explicação do porque das 

assimetrias e contradições da sociedade moderna. 

Há para Luís A. Costa Pinto (1964), uma ausência de sincronia na mudança dos 

elementos das estruturas sociais.  É exatamente esse descompasso verificado, que existe 

entre a evolução da técnica e a evolução de um sistema de valores orientado a promoção 

da melhoria da qualidade de vida das pessoas, a questão em torno da qual se centra o 

debate sobre o que seria o desenvolvimento. Segundo Pinto (1964) “essa falta de 

sincronia na mudança é o fato inicial para quem deseja analisar o processo e o sentido 

da transformação das estruturas sociais”.  

Tal assimetria é também percebida por Furtado apud Veiga (2005), quando da 

indagação acerca da preferência do evoluir de uma racionalidade técnica em lugar de 

uma racionalidade substantiva e também por North (1993), na sua discussão sobre a 

evolução das instituições ao afirmar que as instituições, ao contrário das técnicas, são 

mais resistentes às mudanças deliberadas. 

O terceiro elemento
26

 da estrutura social na perspectiva de Pinto (1964), o 

conjunto de instituições e valores que mantém o sistema interdependente, possuiriam 

                                                 
25

 As instituições são a ordem relacional que contextualiza a ação dos indivíduos, é certo, mas essa ordem 

não é apenas difusa e nem está sujeita a uma indeterminação evolucionista. As instituições consolidam-se, 

assumem uma determinada ossatura, formam configurações coerentes e diferenciadas entre si, sujeitam os 

atores a restrições, mas também os capacitam para a ação 
26

 Toda estrutura social contém no mínimo, essas três partes, que lhe são inseparáveis: Por base uma 

forma histórica de produção; por corpo, um sistema de estratificação social e por cúpula, um conjunto de 

instituições e valores (PINTO, 1964; p.87). 
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também conteúdos claramente emocionais, que explicariam por que “as ações e reações 

se regulam por normas e princípios de significação valorativa” (PINTO, 1964) e são 

mais resistentes às transformações. 

A partir do instante em que a mudança na estrutura social de dada sociedade 

passa a ser induzida, sobretudo por um viés predominantemente econômico, as partes 

integrantes dessa estrutura, em dissonância evolutiva, passariam a atuar como fator de 

resistência aos processos indutores de transformação. Tal dinâmica de mudança 

desarmônica corre o risco de por os avanços conseguidos com o desenvolvimento 

econômico como geradores de problemas sociais. Segundo Luís A. Costa Pinto (1964) 

“Quando dentro de uma estrutura social o desenvolvimento se intensifica e acelera, mas 

não se generaliza essa estrutura tende á marginalidade”. 

Por essa razão inicial é que se tem na atualidade na academia, embora seja 

questão que remonte as raízes da revolução industrial, ampla discussão sobre a quase 

“onipresente” contradição entre os ganhos do progresso técnico e a geração de 

perversidades e assimetrias sociais. 

Segundo Sztompka (1998), a existência de um hiato entre as aspirações e 

realizações das sociedades, seria “aliviada”, segundo expressão do próprio, pela busca e 

pelo ideal do progresso. Realizações inclusive de caráter para além da sobrevivência. 

Sobre esse aspecto, vale recordar ainda Polanyi (1968) quando afirma sobre as 

necessidades do homem serem antes de tudo, necessidades também de status e estima. 

Dirá o autor ainda que 

 

 

Aristóteles tinha razão: o homem não é um ser econômico, mas um ser 

social. Ele não procura salvaguardar o interesse que tem como 

indivíduo na aquisição de bens materiais, mas antes a garantia de sua 

consideração social, do seu status social e dos “bens” socialmente 

valorizados que detém. [...] a economia do homem encontra-se, regra 

geral, submergida nas suas relações sociais. (Polanyi; 1968, p.23). 

 

 

 Percorrendo caminho que se inicia das origens da idéia de progresso na Grécia 

antiga, passando por raízes judaico-cristãs da noção de progresso até o século XIX, 

quando as crenças na ciência e na razão conferem status de validade universal ao 

conceito, Sztompka (1998) elenca por fim como principais elementos da noção de 

progresso: a irreversibilidade do processo, a unidirecionalidade de seu movimento; a 
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cumulação de etapas no seu evoluir; a faseologia necessária a sua consumação; a 

endogenia das suas causas; a inevitabilidade de sua ocorrência e a busca pelo seu 

contínuo aperfeiçoamento. 

Sztompka (1998) irá, porém além quando, indaga a quem serviria o progresso e 

o relativiza ao apostar na idéia de morte da idéia do progresso e na necessidade de um 

conceito alternativo
27

. Embora seja Furtado (2001) que, mais recentemente, dirá ser a 

mítica noção do conceito de desenvolvimento, o simples prolongar do mito do 

progresso, problematizado por Sztompka (1998) e por Dupas (2006). Mito esse que para 

Furtado (2000; p.17) teria servido ao  

 

 

desvio da atenção de questões essenciais e concentração em 

objetivos abstratos como o são os investimentos, exportações e 

crescimento; mobilização dos povos da periferia a aceitar 

sacrifícios; explicar e compreender a necessidade de destruição 

do meio físico e justificar formas de dependência que reforçam 

o caráter predatória do sistema produtivo. 

 

 

E ainda segundo Dupas (2006) a noção de progresso teria sido 

 

 

usada como atestado de que estamos nos tornando uma 

sociedade melhor e mais justa. [...] A doutrina do progresso 

acabou se incorporando à filosofia do século XVIII e foi se 

convertendo em um credo que os constantes avanços 

tecnocientificos ratificavam ao criar produtos e serviços que se 

transformavam em objeto de desejo e símbolos do progresso. O 

Moderno adquire conotação de elogio (DUPAS; 2006, p. 45). 

 

 

3.4.2.2. Desenvolvimento, uma questão sociológica 

 

 

Segundo Kageyama (2008), é a tese de Arilson Favareto que evidencia que no 

século vinte a noção de desenvolvimento é alterada de modo significativo. Essa 

                                                 
27

Para Nisbet a idéia de progresso foi dominante no ocidente, mas em paralelo foram surgindo com peso 

outros conceitos como igualdade, justiça social e soberania popular (DUPAS; 2002, p. 78). 
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mudança se intensificará e tomará rumos diversos quando da “erosão dessa identidade“ 

que passará a atentar para variáveis de condições de vida dos sujeitos sociais e das 

questões de meio ambiente (Kageyama; 2008, p. 52). 

 A influência das idéias na tomada de decisões pelos grupos sociais, levantada 

por Evans (2009), quando discute o que ele chamará de “virada institucional” na teoria 

do desenvolvimento, importa para este estudo especialmente quando se persegue a 

formulação do conceito mesmo do que viria a ser desenvolvimento. Operação 

importantíssima, a fim de se avaliar processos de soerguimento econômico, como o 

vivenciado pela região do Seridó potiguar.  

A questão do desenvolvimento, no Brasil e em particular nos anos da década de 

cinqüenta, relaciona-se a um contexto de crença nos “benefícios” prometidos pela 

modernização ao país na década. Àquele período, a formação de um arcabouço de 

pensamento sobre a questão, que se faz urgente no Brasil, direciona-se, especialmente 

na sociologia, com vistas a uma contestação do modo como distribuiria os ganhos 

advindos do crescimento econômico. O desenvolvimento passa a ser no âmbito da 

academia, visto também como problema sociológico
28

 e não apenas social ou 

restritamente econômico. 

Será pensado nesse período, na busca por identificar obstáculos e elementos 

facilitadores a sua promoção. Nessa perspectiva, segundo Martins (2000) surgirão os 

trabalhos de Florestan Fernandes que terá como noções chaves de sua elaboração 

teórica: as idéias de modernização, secularização e racionalização. Outra perspectiva 

assumida e que será capitaneada por Guerreiros Ramos, estará nesse momento, ligando 

a questão do desenvolvimento, a formação de uma consciência nacional capaz de 

emancipar o Brasil de sua dependência externa. 

Nos anos mais recentes, aproximadamente entre a década de oitenta do século 

vinte e os primeiros anos do século vinte um, a discussão tem se conduzido no 

empreender de uma conceituação que seja capaz de incorporar aspectos econômicos, 

sociais
29

 e ambientais. No olhar de Sachs (2004), é preciso apostar na harmonização das 

                                                 
28

 O problema social, quando alguma coisa não funciona como deveria funcionar segundo as 

interpretações oficiais ao passo que o problema sociológico é sempre a compreensão do que acontece em 

termos de interação social. (BERGER; 1998.p.46). 
29

 Trata-se também de discutir a quem serve esse progresso e quais os riscos e custos de natureza social, 

ambiental e de sobrevivência da espécie que ele está provocando; e que catástrofes ele pode ocasionar. 

Mas em especial é preciso determinar quem escolhe em que direção e com quais objetivos. (DUPAS; 

2002, p. 80, grifo nosso). 
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esferas social, ambiental e econômicas como meio de resolução do conflito existente 

entre eficiência e equidade (SEN, 2000). 

 

 

3.4.2.3. Gênese de alternativas 

 

 

José Eli da Veiga (2005) trabalha no oferecimento de pelo menos duas respostas 

ao conceito de desenvolvimento que se desdobrarão em suas implicações pelo grau de 

crença na praticidade de suas aplicações na realidade social.  

Primeiramente no desenvolvimento de uma primeira resposta, que atribui à 

noção de desenvolvimento a paridade com a idéia de crescimento econômico, a análise 

de indicadores econômicos convencionais, como produto interno bruto, renda e balanças 

comerciais, seriam suficientes a aferição da existência ou não de um processo de 

mudança social.  

Até a década de sessenta, segundo (2005), tal concepção constitui-se em 

paradigma hegemônico na discussão do conceito de desenvolvimento tanto nos países 

desenvolvidos como naqueles tidos como subdesenvolvidos. Na realidade até o 

surgimento do índice de desenvolvimento humano (IDH), que relativiza os ganhos de 

natureza econômica advindos dos processos de industrialização, será essa concepção de 

desenvolvimento que orientará políticas e imporá sacrifícios as nações com processo de 

industrialização ainda em consolidação. 

A firmação do IDH, como medidor das realizações de distribuição dos ganhos 

do crescimento econômico
30

, é recebida pelos economistas segundo Veiga (2005), de 

modo cético ou ainda que recebida, reduzindo-se a importância desse índice nas análises 

sobre a realidade dos países. A reação frente a firmação do IDH, que será sentida até 

hoje, consistirá basicamente na marginalização do termo desenvolvimento e das 

disciplinas que o pensam. 

Quando da publicação do primeiro relatório de desenvolvimento humano em 

1990, pela Organização das Nações Unidas (ONU), o entendimento dos processos de 

                                                 
30

 Oswaldo Rivero indica que os gurus do mito do desenvolvimento, têm uma visão quantitativa do 

mundo, ignoram os processos histórico-culturais, éticos e ignoram também os impactos ecológicos 

advindos. Confundem também, crescimento econômico com o desenvolvimento de uma modernidade 

capitalista que não existe nos países pobres. Nessa perspectivas, esses, só percebem as dimensões 

secundárias como PIB, comportamento das exportações e evolução do mercado de ações. As disfunções 

estruturais, sociais e ambientais dos quase estados-nações não são percebidas (VEIGA; 2001, p. 34). 



DESENVOLVIMENTO, POBREZA E MEIO AMBIENTE NO SERIDÓ POTIGUAR:  

Um Estudo centrado nas Micro-Regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

 

70 

 

crescimento econômico, amplia-se e é inserido dentro de um contexto mais amplo. Isso 

ocorre em razão da dificuldade, para alguns deliberada, de distribuição equitativa das 

conquistas do progresso. Outros valores, para além dos de ordem quantitativa, deveriam 

lastrear as estratégias de crescimento das nações.  

Para Bastos (2007), o processo de mudança social entendido como “crescimento 

ou desenvolvimento econômico, embora tenha sustentado a meta de justificar o extremo 

sacrifício das sociedades dos países mais pobres, não atendeu aos interesses da maioria 

de suas populações”. Todas as teorizações feitas a partir dos países centrais carregariam 

dentro de suas respectivas formulações, o escopo de servir aos propósitos da 

acumulação dos mesmos (Bastos; 2007). 

 Em segundo lugar, a outra resposta dada por Veiga (2005), nominada de 

quimera, constitui-se para esse autor, embora vendida como alternativa, em outra versão 

da que põe o desenvolvimento como crescimento econômico. Arrighi apud Veiga 

(2005) aposta nessa perspectiva ao trabalhar com a idéia de mobilidade ascendente. 

Mobilidade que consiste na migração dos países periféricos a condição dos países tidos 

como centrais. Centrais por terem iniciado primeiro seu processo de industrialização. 

Porém, o que é mais importante apreender de sua teoria, é que Arrighi, sentenciará os 

países periféricos a uma posição de subordinação aos países centrais, virtualmente 

impossível de ser revertida. 

 É sob tal perspectiva, para uns realista, para outros tida como pessimista, que a 

noção de mito do desenvolvimento, expressão de Furtado (1974), parece explicitar as 

razões para sua hegemonia tanto na academia quanto entre os formuladores de políticas. 

É dessa crise de paradigmas que alternativas tem emergido e privilegiado escalas 

inferiores às escalas nacionais. O privilegiar da escala local, por exemplo, no desenho 

de alternativas é considerado por Bastos (2007), como uma das saídas a crise gerada por 

esse viés urbano e degradador do atual modelo de desenvolvimento (GOMES DA 

SILVA; 2002).  

Boaventura Souza Santos (2002) indica que a principal preocupação dos 

modelos alternativos tem sido a melhoria nas condições de vida das pessoas e elenca 

como alguns elementos do que chama de coluna vertebral dessas proposições a crítica a 

racionalidade econômica e o privilégio da escala local. 

Partindo-se dessa concepção é que deriva a valoração dos elementos da cultura 

dos agentes que Furtado apud Veiga (2005), afirmará que o desenvolvimento é também 
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um processo democrático de construção partilhado pelos envolvidos. Evans (2009), dirá 

nesse sentido que  

 

 

a nova teoria do crescimento  e a análise organizacional moderna do 

moderno crescimento econômico levaram a teoria do desenvolvimento 

para longe de um foco centrado no acúmulo do capital, em direção a 

um entendimento mais complexo das instituições que tornam o 

desenvolvimento possível (EVANS; 2009, p.12). 

 

 

Evans (2009), por outro lado lembrará, acerca do papel da deliberação na 

condução de processos de transformação social que, não são as instituições deliberativas 

suficientes por si mesmas para “criar renda sem capital e tecnologia”, mas são elas que 

criam as condições de eficácia do capital e da tecnologia. 

 De todo modo, o que se percebe é que o reverter da análise centrada em 

indicadores quantitativos sobre o crescimento econômico para uma análise que 

incorpore dimensões culturais e políticas, faz-se cada vez mais sentida e “reclamada” 

por agencias de governo e por setores da sociedade como um todo. 

 Ao discutir a questão do desenvolvimento, Celso Furtado, parte da noção de que 

o desenvolvimento da democracia faz parte do mesmo processo capaz de 

metamorfosear o crescimento econômico em melhoria das condições de vida da 

população. O que caracteriza para Furtado (1974), o desenvolvimento é, portanto seu 

processo social subjacente. Processo esse que deveria ser conduzido pelo Estado de 

forma planejada, sendo desse modo claramente uma opção política.  

 Duas questões são relevantes nessa discussão. Uma primeira referenciada 

inicialmente por Celso Furtado e uma segunda apontada por Evans (2009). Ambas, 

porém, sinalizadoras de “receituários” igualmente alheios ás questões locais. 

  Em primeiro lugar, o que para Furtado é sintomático e ao mesmo tempo 

explicaria parcialmente o atraso de nações como o Brasil, seria o comportamento 

conspícuo (VEBLEN, 1988) de sua elite. Tal “afã” de modernização dessa parcela da 

população, ao imitar os padrões de consumo importado dos países desenvolvidos, é 

indiferente as conseqüências sobre a concentração das benesses do crescimento e 

adversidades ambientais geradas. Bastos (2007) lembrará que o subdesenvolvimento 

seria resultante também dessa “adoção de hábitos de consumo” estranho às realidades 

dos países periféricos. 
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 Em segundo lugar, a idéia de que as soluções para as questões de 

desenvolvimento estariam fora dos territórios onde se processam as dinâmicas desses 

países, é tida por Evans (2009), como “monocultura” institucional. Essa para Evans 

(2009) “baseia-se tanto na premissa geral de que a eficiência institucional não depende 

da adaptação ao ambiente sócio-cultural local (...)” quanto na insistência de agentes 

estrangeiros de “ unirem-se para impingirem a presunção de que os países mais 

avançados já descobriram o melhor planejamento institucional para o 

desenvolvimento”. 

 Em meio a esse debate o pensamento Furtadiano concentra-se numa abordagem 

interdisciplinar que permite, assim como o esforço empreendido por Polanyi (1968) e 

Sen (2000), a proposição de uma “nova orientação de desenvolvimento... num sentido 

mais igualitário com redução do desperdício e respeito à identidade cultural de todos os 

povos” (Furtado, 1974, p.74). Direção, portanto oposta a importação de valores de 

consumo e também a “monocultura institucional” das soluções denunciada por Evans 

(2009). 

 Outra importante variação do pensamento furtadiano, refere-se ao papel do 

Estado nas questões do desenvolvimento. Quando das formulações iniciais da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), fundadas na operação 

nordeste, evidencia-se o papel e a relevância do Estado na implementação de uma 

agenda de desenvolvimento. Impulsionar a modernização seria a tarefa principal do 

Estado, levada a cabo principalmente por meio da ação racional e planejada do mesmo. 

Nesse período, a industrialização é para os elaboradores dessas ações, o meio através do 

qual se resgataria regiões como a do nordeste brasileiro de uma condição de periferia 

nacional.  

Sendo essa precisamente a base ideológica da operação nordeste se coadunará 

com as proposições de Florestan Fernandes (MARTINS, 2000) que credita também ao 

Estado o papel de protagonista e planejador do desenvolvimento na década de 

cinqüenta. Perspectivas semelhantes que, porém se diferenciarão pelo papel atribuído a 

questão cultural por ambos, mesmo que em momentos distintos. Enquanto Florestan 

Fernandes pensa a superação do modo de vida tradicional como fator para o 

desenvolvimento do país (MARTINS, 2000) Celso Furtado irá reforçar o peso da 

cultura na criação das condições de emancipação. 

 Partindo do pressuposto de que as sociedades em geral, realizam suas escolhas, 

tendo como motivações variáveis de ordem econômica de afluência imediata, mas que 
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também lançam mão de habituações construídas historicamente oferece-se também a 

essas a possibilidade da correção de seus rumos. Tanto as escolhas que se pautam numa 

busca pela otimização de ganhos monetários, quanto nas que se fundamentam em 

questões não necessariamente otimizadoras desses ganhos, necessariamente terão que 

lidar com as conseqüências advindas de suas escolhas. 

 Em razão desse “repercutir” das decisões sociais é que conceitos adjetivados de 

desenvolvimento, bem como o  de desenvolvimento sustentável, tem sustentado a 

imposição de suas agendas. De fato, a problematização acerca dos modelos de 

desenvolvimento adotados por determinado grupo social, seja o que privilegie a técnica 

ou a edificação de valores tidos como humanizadores, servirão ao alimentar das 

discussões mais contemporâneas sobre desenvolvimento. 

 Por motivos como os que foram apresentados é que, a idéia da morte do “ideal” 

do progresso e do conceber de alternativas a esse, precisa ser compreendida como a 

fundamentadora de decisões de investimento e de planejamento ao longo da história da 

humanidade. Isso por que, apesar da evolução da técnica ser feita de modo acelerado, a 

adequação de um sistema de valores que harmonize os ganhos econômicos com a 

equidade na sua distribuição e a conservação de recursos naturais é tão lenta quanto o é 

imprescindível.  

 

 

3.4.2.4.  O caminho proposto por Amartya Sen: 

Desenvolvimento como liberdade 

 

 

Dentre as alternativas que tem surgido nas últimas décadas, a elaboração de Sen 

(2000), que aposta na expansão das capacidades dos indivíduos como indicação de um 

processo de desenvolvimento, encontra cada vez mais espaço nas discussões sobre a 

temática. 

 Inicialmente é preciso assinalar que Sen (2000), não considera cenários de 

pobreza e riqueza como distintos ou mutuamente excludentes. Há nas suas proposições, 

uma busca orientada para concepção de uma teoria “atenta ao consequencialismo, ás 

garantias de direitos, e que leve em conta mais aspectos da vida humana” (SILVA; 

2007, p. 12).  
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 Para Sen (2000), a economia tradicional ao concentrar-se excessivamente na 

mensuração de indicadores como PIB, renda per capita, entre outros, relega não só a 

segundo plano, a distribuição igualitária dos ganhos, mas também não é capaz de por si 

só, outorgar aos sujeitos poderes de decisão real sobre seus destinos. Acerca disso, a 

distância entre o crescimento econômico e a tradução desse em melhorias reais da vida 

das pessoas, não deveria ser então ignorada por qualquer alternativa que se deseje 

construir. 

 Para desenvolver o que foi chamado anteriormente de teoria consequencialista, 

Sen (2000), trará os conceitos de funcionamentos, conjunto capacitório e liberdades 

substantivas. Para Sen (2000), as escolhas feitas pelos indivíduos podem ser 

organizadas em vetores de funcionamento. A Realização dessas vocações é para o 

conceito de desenvolvimento como liberdade, o ponto central da alternativa proposta 

pelo autor. Segundo Evans (2009, p. 23) 

 

 

o enfoque da capacidade põe a questão da escolha social em primeiro 

plano e argumenta que as instituições deliberativas – debate e 

intercâmbios públicos – devem ser centrais para qualquer 

conceituação de desenvolvimento, tanto como um fim valorizadas 

em si mesmas como o único meio totalmente legitimo de avaliar 

outros fins. 

 

 

 Essa questão pode ser melhor entendida quando enfoca-se a questão da pobreza, 

vista por Sen (2000), como privação de capacidades e não apenas a privação de renda. 

Apesar de importante a criação de oportunidades, a renda teria um caráter instrumental 

que somente faria sentido na teoria Seniana, se convertidas em funcionamentos. 

Fundamental é nesse ponto, considerarem-se dois aspectos que não podem ser passíveis 

de não enfrentamento. 

 A primeira, diz respeito às dimensões reais do fenômeno da pobreza, tanto nos 

países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos. Isso por que, segundo essa 

perspectiva, a renda embora alta, pode não ser convertida em ampliação das capacidades 

dos sujeitos sociais. Sen (2000), dirá que a relação entre baixa renda e baixa capacidade 

variará segundo a idade, papéis sexuais, papéis sociais, costumes e até obrigações 

familiares. A conversão da renda gerada, ou recebida, por determinado agente, 

dependerá, portanto de condições que escapariam ao olhar quantitativo. Essa é 
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indubitavelmente uma das maiores contribuições dessa concepção de desenvolvimento, 

por que possui a virtude de deslocar do centro das atenções dos pensadores da temática, 

a crença fatalista de que quanto maior a renda, menor seria a pobreza.  

Conclui Sen (2000), portanto que “a eliminação da pobreza de renda, não 

deveria ser o alvo principal das políticas públicas”. Pobreza é também a de 

oportunidades, de realizações e mais amplamente de liberdade de escolha.  

Escolha inclusive, não apenas dos espaços já institucionalizados, como os 

sufrágios para cargos eletivos, mas escolha dos espaços onde circular, do que vestir, do 

que pensar e até do que ser. Nisso, as afirmações de Amartya Sen, se distanciarão 

inequivocamente do viés reducionista da economia neo-clássica. 

 O segundo aspecto, esse referente às ações planejadas dos gestores de políticas 

públicas, é o que termina por reforçar o papel imprescindível do Estado na promoção do 

desenvolvimento. Quando analisa a redução dos índices de mortalidade advindas da 

subnutrição, na Grã-Bretanha durante a segunda guerra mundial 

 

 

Amartya Sen distingue dois tipos de êxito na redução rápida da 

mortalidade, que denomina respectivamente de processos “mediados 

pelo crescimento” e “conduzidos pelo custeio público”.O segundo 

tipo, conduzido pelo custeio público, opera por meio de um programa 

de hábil manutenção social dos serviços de saúde, educação,etc, 

mesmo em situações de lento crescimento econômico (VEIGA; 2005, 

p. 39-40). 

 

 

 As conseqüências dessa análise centrada na melhoria das condições de vida das 

populações, apesar de período de crescimento reduzido, não são difíceis de serem 

previstas. Sobre uma, no entanto, deve-se chamar a atenção. A premissa de que seria 

necessário primeiro fazer investimento no crescimento econômico para em seguida 

distribuir seus ganhos, encontra aqui dificuldades de sustentação.  

Há nos estudos realizados por Sen (2000), tanto sobre dados da Grã-Bretanha, 

quanto no emblemático caso de Kerala na índia, evidencias de que a melhoria das 

condições de vida das populações via intervenção do Estado, são responsáveis pela 

criação de condições favoráveis ao crescimento e não o inverso. A fim de reduzir a 

pobreza de renda, a província de Kerala, não esperou pelo crescimento de sua economia, 

antes investiu na educação básica, na rede de saúde e na distribuição equitativa de 

terras.  
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É a partir dessa perspectiva que se caracteriza pelo privilegiar da análise da 

melhoria ou não das condições de vida das pessoas que se tem derivado todo um esforço 

teórico de pensamento sobre a questão do desenvolvimento atualmente. 

 Quando a região do Seridó potiguar é olhada a partir dessas lentes torna-se mais 

clara a relação que se tenciona estabelecer entre sua reestruturação produtiva, melhoria 

de indicadores sociais e conseqüências na conservação de seus recursos naturais. Ao 

longo de toda sua formação histórica anteriormente apresentada, percebe-se claramente 

a influência de elementos não apenas relacionados a inserção desse espaço em uma área 

semi-árida.  

Há no Seridó, muito definidamente, uma determinante cultural, abstrata que 

permitiu a essa população, que hoje é representa cerca de 12% da população do Estado 

do Rio Grande do Norte, a formação do que esse trabalho chama de Ethos seridoense. 

Identidade que como já indicada por Morais (2005), conformaram formação de 

estratégias cooperativas que impulsionam o crescimento dessa região. Com respeito a 

essa evolução Putnam (2007), quando trata do ponto de acordo entre os novos 

institucionalistas dirá que  

 

 

As instituições são moldadas pela história. Independentemente de 

outros fatores que possam influenciar sua forma, as instituições têm 

inércia e “robustez”. Portanto corporificam trajetórias históricas e 

momentos decisivos. A história é importante por que segue uma 

trajetória: o que ocorre antes (mesmo que tenha sido de certo modo 

“acidental”) condiciona o que ocorre depois. Os indivíduos podem 

“escolher” suas instituições, mas não o fazem em circunstancias que 

eles mesmos criaram, e suas escolhas por sua vez influenciam as regras 

das quais seus sucessores fazem suas escolhas (PUTNAM; 2007, p. 23). 

 

 

 Por essa razão escolheu-se abstrair sempre a formação do espaço do Seridó 

potiguar, discutindo também a influência de instituições importantes, como a religião e 

mais precisamente a igreja católica, inclusive na própria demarcação de seus limites. 

Isso por que, o estudo da região do Seridó que se concentre de modo reduzido a seus 

indicadores secundários, perderá de vista a possibilidade de edificação de um 

entendimento de processos de degradação que se originariam não apenas de decisões de 

mercado e com vista à ampliação de lucros, mas também da não incorporação de 

valores de conservação. O Seridó norte-rio-grandense, sob esse entendimento, na 
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atualidade, demonstraria pelos menos três aspectos que permitem a formulação da 

hipótese desse trabalho. 

 O primeiro, é que os indicadores sociais da região permanecem em constante 

evolução há pelo menos vinte anos. O que parece sugerir uma aproximação entre as 

propostas de crescimento regional e as alternativas concebidas por Furtado (1974), Sen 

(2000) e Souza Santos (2002). De fato, a melhoria das condições de vida dessa 

população do estado do Rio Grande do Norte, é comprovada tanto por indicadores de 

órgãos oficiais como o IBGE quanto pelo entendimento de habitantes e instituições 

como a agência de desenvolvimento sustentável do Seridó (ADESE), que segundo 
31

 o 

seu diretor-presidente  

 

 

Houve uma melhoria de vida nas pessoas da região do Seridó. De um 

modo geral houve uma melhoria de vida das pessoas. Como eu disse 

no início da nossa conversa levada pela capacidade criar de inventar 

de sobressair-se, levado por essa vontade de sair de uma miséria, de 

uma desgraça, de uma situação difícil. Também ninguém pode negar 

que há participação das políticas públicas da transferência de renda 

(Entrevista concedida em 14 de julho de 2011). 

 

 

 O segundo aspecto é que a melhoria dos indicadores sociais é possivelmente 

sustentada duplamente pela retomada de seu crescimento, o que se comprova pelo 

aumento do PIB total e do PIB per capita da região, nos últimos vinte anos, e pela 

formação de redes de cooperação na sociedade do Seridó. Sobre a questão da 

importância dessa ambiência criativa favorecedora às estratégias locais de associação, 

veja-se o que diz também o mesmo diretor-presidente da ADESE acerca do peso da 

ação não estatal para a região: 

 

 

Temos múltiplos investimentos, mas do ponto de vista da iniciativa 

privada. Nós não temos na acepção da palavra, nós não temos ricos no 

Seridó, milionários no Seridó. O Seridó não é uma região de pessoas 

abastadas financeiramente, mas é uma região de pessoas que 

conseguem com o pouco que tem [...] consegue reproduzir, consegue 

sobreviver. È um povo que se ajuda mutuamente e que tem assim... 

uma capacidade inventiva muito forte [...] a principal potencialidade 

                                                 
31

 Trecho da entrevista de pesquisa de campo a ser detalha no capítulo destinada à discussão dos 

resultados. 
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do Seridó é o seu povo, a inventividade do seu povo (Entrevista 

concedida em 14 de julho de 2011). 

 

 

 O terceiro aspecto, referente à questão ambiental, é sustentado pelos documentos 

produzidos sobre o impacto do uso da lenha no Seridó, produzido pela ADESE e pelo 

depoimento das entrevistas, que serão detalhadas no capitulo deste trabalho destinado à 

pesquisa de campo. 

 O cenário que se delineia para a Região do Seridó no qual este trabalho aposta, é 

que a capacidade de sustentação de seu crescimento, sobretudo dos setores da indústria 

cerâmica e de agropecuária que - conforme a tabela 05 já possuía entre os anos de 2005 

e 2007 menor peso na formação do PIB dos municípios do que o setor de serviços - 

estará comprometida em décadas futuras, caso seus agentes e instituições, não 

incorporem estratégias que combinem crescimento, equidade e conservação 

(BUARQUE; 1995). 

 Há, no entanto, elementos favoráveis nesse sentido, pois a ambiência que 

potencializa a formação de redes de solidariedade, indicada pelos trabalhos de Bastos 

(2009) e Araújo (2011) no Seridó, já tem dado sinais de resposta a questão ambiental no 

Seridó assim como o deu a questão econômica e social nos anos mais recentes.  
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CAPÍTULO II  

Pobreza, Meio-Ambiente e Instituições: 
Conceitos, medidas e realidade 
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CAPÍTULO II – Pobreza e Meio-Ambiente e Instituições: Conceitos, 

medidas e realidade 
 

 

2.1 Pobreza 

 

 

2.1.1. Exclusão social, imprecisão e validade de uma categoria 

 

 

Um projeto social subjacente que consiste na metamorfose do crescimento 

econômico em uma melhoria das condições de vida
32

 das pessoas. É esse o 

entendimento de Furtado (1974), que sintetizaria as principais proposições sobre o tema 

no desenvolvimento na atualidade. Tal paradigma, que diversamente do que reduz a 

crescimento econômico a noção de desenvolvimento, centra-se nas pessoas e  as tem 

como alvo das melhorias conquistadas. Segundo esse autor o  

 

 

desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação, de 

aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente o 

caminho de acesso às formas sociais mais aptas a estimular a 

criatividade humana e responder às aspirações da coletividade. Dispor 

de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para 

preparar um futuro melhor para a massa da população. Mas quando o 

projeto social prioriza e efetiva a melhoria das condições de vida 

desta população, o crescimento se metamorfoseia em 

desenvolvimento. Ora, essa metamorfose não se dá espontaneamente. 

Ela é fruto da realização de um projeto, expressão de uma vontade 

política (FURTADO, 1974; p.84; grifo nosso). 

 

 

Quando se vislumbra a realidade brasileira nos últimos dez anos, torna-se nítida 

a compreensão de que essa melhoria nas condições de vida experimentada pela sua 

população nesse período é derivada não só da retomada do seu crescimento econômico, 

mas, também, de decisões políticas com vistas ao enfrentamento da miséria e da 

                                                 
32

 A noção de qualidade de vida emerge no momento em que a sociedade “opulenta” parecia libertar-se da 

etapa na qual o processo econômico era construído como um processo de produção de riqueza 

fundamentado no conceito de escassez, bem como da economia forçada, como necessidade para a 

acumulação de excedentes e a expansão do capital. A ênfase nos aspectos qualitativos das condições de 

vida representa a percepção da degradação do bem estar gerada pela crescente produção de mercadorias, a 

deterioração dos bens naturais comuns e dos serviços públicos básicos e a homogeneização dos padrões 

de consumo (LEFF; 2002, p.147). 
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pobreza. A melhoria dessas condições por meio do custeio público fruto de uma decisão 

política, citada antes por Sen (2000) em países como o Brasil, nesse sentido, cumpre 

papel importantíssimo na redução de índices sociais como o de pobreza, além de 

favorecer, a médio e longo prazo, o crescimento sustentado. 

A despeito de toda evolução positiva na redução dos índices de pobreza no 

Brasil, segundo os dados do IBGE que norteiam as ações do programa do Governo 

Federal “Brasil sem Miséria”
33

 de 2010, há hoje cerca de dezesseis milhões de pessoas 

em condição de extrema pobreza
34

 no país. O conceito de pobreza adotado pelo 

programa “Brasil sem miséria” é estabelecido pela linha
35

 de extrema pobreza que usa 

como parâmetro, R$ 70 de renda familiar per capita. A linha de pobreza de setenta reais 

por família permitiu ao IBGE e uma quantificação de um número de pessoas submetida 

a essa condição no país. A distribuição desse contingente, que equivale a 8,4 % da 

população brasileira, concentra-se principalmente na região Nordeste que contribui com 

9.609.803 pessoas abaixo dessa linha. Portanto, cerca de 60% do total de pessoas em 

situação de extrema pobreza no Brasil estão no Nordeste, segundo dados do Censo do 

IBGE de 2010. Desse total na referida região, de 9.609.803 pessoas, cerca de 5.049.317 

moram na zona rural, o que equivale a 52% do total nordestino considerada vivendo em 

situação de miséria.  

Ainda quando do levantamento de dados fornecidos pelo Panorama Social da 

América Latina, produzido pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL), sobre a variação da renda real no Brasil, é apontado que entre os anos 2000 e 

2006, essa variação foi de -1,9%, embora o PIB per capita no mesmo período tenha 

variado positivamente em 1,6%. Ou seja, o crescimento do PIB per capita no Brasil nos 

seis anos entre 2000 e 2006, não se traduziu em um aumento da renda real da sua 

população no mesmo período. Ficando mais uma vez comprovada que a noção de que o 

crescimento como meta última das sociedades não equivale a sequer, por vezes, um 

                                                 
33

 Programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o plano articula 

e mobiliza os esforços do governo federal, estados e municípios em torno de centenas de ações na cidade 

e no campo. Seu foco são os 16 milhões de brasileiros cuja renda familiar, dividida entre os seus 

membros é inferior a R$ 70 mensais por pessoa. Desse total, 59% vivem no Nordeste, 21%, no Sul e 

Sudeste e 20%. no Norte e Centro-Oeste. 
34

 O conceito de pobreza adotado pelo programa "Brasil sem miséria" é estabelecido pela linha] dc 

extrema pobreza que usa como parâmetro, R$ 70 de renda familiar per capita . 
35

 O método da linha de pobreza, em sua versão mais simplificada, diz respeito ao custo mínimo de 

consumo que permita assegurar a sobrevivência do indivíduo e de sua família. Esse método consiste, 

portanto, em associar um patamar de renda a um nível de consumo das famílias, determinando uma linha 

de pobreza. O indivíduo ou as famílias abaixo desse mínimo são considerados pobres. Ele subsidiou as 

políticas salariais para os trabalhadores, com vistas a manter um “preço do trabalho” (IVO, 2002,P.93-

94). 



DESENVOLVIMENTO, POBREZA E MEIO AMBIENTE NO SERIDÓ POTIGUAR:  

Um Estudo centrado nas Micro-Regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

 

82 

 

aumento na renda de seus habitantes. Para Salama & Destremau (1999; p. 43) “o 

retorno do crescimento não é por si só suscetível de diminuir a pobreza de maneira 

significativa, nem em tamanho, nem em profundidade, num lapso de tempo razoável”. 

Muito embora, ressalte-se, o caráter da renda apontada por Sen (2000), como 

instrumental à ampliação das capacidades, não se pode ignorar a conclusão de que, 

segundo esses dados, a aposta no crescimento econômico para a redução da pobreza, 

nesse caso entendida como ampliação de renda, não é de fato efetiva.  

Se considerados então demais aspectos da pobreza, tais quais, índices de 

participação, realização de vocações e demais aspectos de ordem subjetiva, o 

contingente do número de pobres no Brasil seria potencialmente ampliado. Essa 

ampliação da base informacional é na verdade um dos desafios da teoria das 

capacidades esboçada por Sen (2000), que critica as políticas públicas de combate a 

pobreza que se concentram exclusivamente no aumento da renda monetária. 

Ressalte-se, porém, que, em virtude da realidade brasileira de extremo atraso 

quanto à distribuição de bens e serviço a grande parte de sua população, o papel das 

políticas de transferência de renda, particularmente no Brasil, mostra-se eficaz na 

redução de índices de pobreza no país. Em 2006, segundo informações do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), 31,10% das famílias em condição de extrema pobreza 

no Brasil, teriam migrado para uma classificação acima da linha que a define que é de 

setenta reais. O MDS informa que, no ano de 2008, segundo dados do IBGE e do 

próprio ministério, teria havido um investimento de cerca de 10,4 bilhões de reais, 

somente para a distribuição de renda por meio do programa bolsa família
36

, 

beneficiando mais de 51 milhões de pessoas. Impacto esse que segundo trabalhos 

recentes é sentido, sobretudo na dinamização das economias dos pequenos municípios 

brasileiros no nordeste do Brasil. 

A despeito do levantamento de números, que desvendariam parcialmente a 

realidade da pobreza no Brasil e no Nordeste, todavia, faz-se necessário compreender 

antes que aquilo  que convencionalmente é chamado de pobreza e mais amplamente, de 

exclusão social, passa também por discussões que variarão da simples aplicação de 

                                                 
36

 O Programa instituído pela lei  n
o
 10.836, de nove de janeiro de 2004, possui três eixos principais: 

transferência de renda, condicionalidades e programas complementares. A transferência de renda 

promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos 

nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já os programas complementares objetivam o 

desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de 

vulnerabilidade (Portal do Ministério do Desenvolvimento Social; 2011). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.836-2004?OpenDocument
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linhas de pobreza, com fins de medida e focalização de grupos sociais submetidos a essa 

condição, às proposições de seu enfrentamento pela academia e pelo Estado.  

Nesse sentido, é preciso recordar que a “metamorfose” do crescimento 

econômico citada por Furtado (2001), está imbuída ela também de certa visão
37

 do que 

venha a ser uma “melhoria das condições de vida” dos grupos sociais. Segundo Salama 

& Destremau (1999), dentre os muitos agentes interessados em uma concepção de 

pobreza e na sua medição, como Estado, órgãos internacionais e até igrejas, é possível 

perceber que “cada um tem sua motivação, suas representações do que seja a pobreza e 

por que é desejável medi-la ou conhecê-la. E enfim, cada um tem seus remédios”. 

Indiscutivelmente, a ampliação da renda já tomada como uma das variáveis a 

serem atacadas para a redução da pobreza é questão merecedora de incentivo, dado o 

seu caráter instrumental para emancipação dos sujeitos (SEN, 2000). Porém, ao lado 

dessa ampliação, crê-se que as iniciativas por parte do Estado na melhoria da 

infraestrutura de saúde e educação, é ainda aporte fundamental para a redução da 

miséria.  

Outro componente que recentemente tem encontrado espaço e crédito, não 

apenas entre pesquisadores, mas também entre órgãos de fomento internacional, como o 

Banco Mundial, tem sido a idéia de capital social. Apesar de criticada em inúmeros 

trabalhos, quase sempre referentes a sua mobilização pelo banco mundial, a noção de 

capital social tem-se mostrado como categoria explicativa importantíssima para o estudo 

de regiões com alto incidência de formação de redes de cooperação. Putnam (2007; p. 

24), no estudo das comunidades cívicas na Itália aponta que “na Itália contemporânea, 

a comunidade cívica
38

 está estreitamente ligada aos níveis de desenvolvimento social e 

econômico. De modo geral, as regiões que hoje são cívicas são também prósperas, 

industrializadas e têm boas condições sanitárias”. 

A própria ciência, desse modo, também tem nesse debate um lugar assegurado 

principalmente pela “cobrança” de um débito social gerado durante seu 

comprometimento com a difusão da técnica e quase “desprezo” pelo seu papel na 

difusão de valores voltados a promoção da dignidade humana. Em especial, quando se 

                                                 
37

 Isso porque entendemos que as representações sociais são historicamente construídas c estão 

estreitamente vinculadas aos diferentes grupos socioeconôrnicos, culturais e étnicos que as expressam por 

meio de mensagens, e que se refletem nos diferentes atos e nas diversificadas práticas sociais( 

FRANCO.2004,p.170). 
38

 Como foi observado na interpretação clássica da democracia feita por Tocqueville e em outros estudos 

sobre a vida cívica, a comunidade cívica se caracteriza por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito 

público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração 

(PUTNAM, 2007;p.30-31). 
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volta à atenção para o número de pessoas em condições de miséria extrema no Brasil , 

na zona rural, pode-se apontar inclusive, o débito que a própria sociologia rural, 

argumentado por Martins (2003), teria para com essas populações. Segundo Martins 

(2003) 

 

 

As gerações vitimadas por uma sociologia a serviço da difusão de 

inovações, cuja prioridade era a própria inovação, ainda estão aí, 

legando aos filhos que chegam à idade adulta os efeitos de uma 

demolição cultural que nem sempre foi substituída por valores sociais 

includentes, emancipadores e libertadores. Ou legando aos filhos o 

débito social do desenraizamento e da migração para as cidades ou 

para as vilas pobres próximas das grandes fazendas de onde saíram 

(MARTINS; 2003, p. 219). 

 

 

Dirá, por fim, Martins (2003), que o futuro da sociologia rural será não o de 

propor algo às populações rurais, mas do que essas populações rurais teriam a propor a 

essa sociologia devedora. Perspectiva que parece fundada na mesma noção de 

protagonismo dos agentes, na qual o presente trabalho sobre o Seridó potiguar tem 

apostado e que se alinha com a teoria de expansão das capacidades. No centro da 

questão surgem seus agentes que para uma parte da produção cientifica sobre o tema, 

são apenas vitimas e para outra parte, no entanto, são vistos como protagonistas. 

Perspectiva essa que se torna mais clara quando da discussão sobre a imprecisão 

(MARTINS; 2003, ORTEGA et al; 2004) da categoria da “exclusão” social feita 

inicialmente por Martins (2002). 

Segundo Martins (2003) conceitos como o de exclusão social, pobreza e miséria, 

apesar de amplamente utilizado tanto pela academia quanto pelo senso comum, 

guardam também, certo caráter difuso e pode-se dizer “volátil”, que se impregna em 

todos os discursos que se façam com vistas a seu combate. Tal imprecisão conceitual 

paralisaria, segundo o autor, processos de transformação social e geraria de outro lado, a 

integração do “excluído” a estrutura que antes o excluiu. 

O conceito que inicialmente relacionado a uma dimensão laboral, é também 

vinculado a garantia de acesso ao trabalho “devidamente” remunerado. A evolução do 

conceito de exclusão social descrita por Ortega et al (2004) inicia-se, assim em 

 

a mediados de La década de 1980 em seno de La Comunidad Europea 

para describir lãs situaciones de determinados indivíduos y grupos que 
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no consiguen acceder a recursos que Le permiitirían uma subsistência 

autônoma dentro de los niveles sociales definidos institucionalmente 

em um contexto dado. El concepto está teñido inicialmente por La 

dimension laboral (ORTEGA et al ; 2004, p. 272). 

 

 

 Tal conceito será marcado, no entanto, por uma séria imprecisão, que se 

desdobrará em outra categoria, supostamente social, a de excluído que seria “não 

verificável na prática, (e) na vivência dos chamados excluídos” (MARTINS, 2003; p. 

25). O mesmo autor chamará a atenção, em outro momento, para a possibilidade de se 

viver em uma condição de pobreza e exclusão sem ter-se consciência do “fato”, como 

uma das marcas da modernidade perpassada por imprecisões que fragmenta 

compreensões do todo e que mascara privações. Modernidade que não torna a idéia de 

exclusão imprecisa, mas que contribui à superficialidade do entendimento do que seja 

pobreza, ao “conceder” a determinado contingente populacional possibilidades de 

consumo, porém não de participação.  

Incorporar padrões de consumo não seria suficiente nesse sentido, para um 

parâmetro válido do que se queira chamar de exclusão ou até de pobreza. O simples fato 

de se ter um aparelho doméstico, um veículo ou ainda determinada veste, não emancipa 

por si só os sujeitos, na verdade apenas os “incluiria”, mas em um todo que na verdade é 

o gerador de tal distância. A pertinência dessa análise é derivada do que afirma também 

Martins (2003), quando diz que o excluído teria sido capturado como  

 

 

consumidor, ainda que consumidor marginal, por que suas necessidades 

estão limitadas ao que pode ser satisfeito pelos resíduos do sistema. Não 

são necessidades que o lancem para além da atual. Suas necessidades 

são necessidades que afirmam as liturgias da sociedade de consumo, 

seus valores e ideais (MARTINS; 2003, p. 36). 

 

 

 Valeria questionar, nesse sentido, se a pobreza que segundo dados do Programa 

“Brasil sem Miséria” e do IBGE, teria sido reduzida em vinte e oito milhões no Brasil, 

seria a ampliação do consumo ou a efetiva ampliação de liberdades, no sentido de Sen 

(2000). Do mesmo modo, vale pergunta inclusive, dessa vez voltando-se o olhar para o 

Seridó norteriograndense, se a redução da pobreza nessa região verificada 
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corresponderia também a uma ampliação das capacidades desses sujeitos ou apenas a 

um aumento de seu poder de consumo.  

Para Martins (2003; p. 36), a grande mudança social experimentada em países 

como o Brasil seria o fato de que “a ascensão dos pobres não passa mais pela 

mediação da propriedade mobiliária e pelo enraizamento. Agora passa pelo consumo e 

propriedade mobiliária: O carro, a roupa, os eletrodomésticos”. O consumo passa a ser 

então o indicativo principal, em muitas análises feitas atualmente, de redução da 

pobreza, mesmo que indiretamente. Não se trata neste trabalho de desconsiderar o papel 

da variável de consumo. De fato, o aumento do consumo de massa surge em muitos 

trabalhos como indicador importante de acesso a bens, antes negados a essa população. 

Por isso importa aqui, nessa questão, sublinhar o impacto positivo do programa bolsa 

família, por exemplo, no consumo alimentar das famílias beneficiadas. Segundo Duarte 

(2011) 

 

 

existe um efeito positivo das transferências monetárias sobre o 

consumo alimentar das famílias beneficiárias. Esse resultado vai de 

acordo com os obtidos pelo Ministério da Saúde (2004/2005), 

mostrando que o Programa Bolsa Família apresenta resultados 

semelhantes aos estimados para o Programa Bolsa Alimentação, que o 

antecedeu (DUARTE; 2011, p. 12). 

 

 

Aquilo para o que Martins (2003), chama a atenção, porém é que, via de regra, 

os discursos que se tem produzido no combate a pobreza e exclusão social, tencionando 

ser militantes pelas transformações sociais, terminam na verdade, sendo militantes “em 

favor das relações sociais existentes, mas inacessíveis a uma parte da sociedade”. 

 Em virtude desse caráter conservador presente nas discussões sobre exclusão 

social é que se sinaliza segundo Ortega et al (2004), as principais críticas ao conceito de 

exclusão. Dentre essas crítica pode-se citar que o conceito de exclusão e de pobreza 

 

 

sociologicamente, hasta ahora carece de um aparato de medida 

homolgado que permita concretar su magnitud em tasas o en sistemas 

de indicadores integrados. Carece además de uma base teórica que 

determine los factores que causan la exclusion (ORTEGA et al; 2004; 

p. 273). 
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Apesar disso, segundo esses mesmo autores, a noção de exclusão é útil na 

definição dos grupos sociais com maiores debilidades. E assim também entende Martins 

(2003), quando afirma que a preocupação com a exclusão social é válida por apontar um 

direito e ao mesmo tempo um dever da sociedade de “incluir” quem está “excluído”. 

Para Ivo (2008; p.52) a “problemática da pauperização e a emergência de 

indivíduos pobres e miseráveis se transformam em questão social e estão na base do 

projeto sociológico” em virtude do que chama de “distância” entre a riqueza e a 

pobreza. Há, aqui, para essa autora, uma sinalização do conceito de solidariedade 

trabalhado por Dukheim (2000) com repercussões na manutenção da coesão social
39

. 

Coesão social essa que pode segundo Sen (2000), ser afetada pela sensação de 

desigualdade. 

O conjunto da obra de Emile Durkheim, tida por muitos como fundador da 

sociologia e de seu método, ainda hoje é cercado por discussões que variam de seu 

pleno aceite, à criticas recorrentes, quase sempre assentadas às fontes teóricas, das quais 

teriam emanado suas principais discussões. No debruçar-se sobre a realidade de sua 

época
40

, acredita-se que a leitura de Emile Durkheim seja capaz de elucidar questões, 

geradas na gênese da sociedade moderna e que ainda não teriam sido completamente 

resolvidas, como as questões da exclusão social e da pobreza. Pobreza seria desse modo, 

também, então uma questão de integração social. Isso por que segundo Salama & 

Destremau (1999) 

 

 

a noção de exclusão social remete a dimensões sociais, econômicas, 

políticas e simbólicas articuladas. Ela se refere, sobretudo, a quatro 

grandes sistemas de integração ou do pertencer socialmente: o sistema 

democrático e jurídico, o mercado de trabalho, o sistema de 

previdência e de proteção social, a família e a comunidade (SALAMA 

& DESTREMAU; 1999, p.125). 

                                                 
39

 A exclusão manifesta-se também por uma freqüente marginalização no acesso aos direitos, que nem 

sempre é contrabalançada por uma inserção nas engrenagens da assistência social, como mostram os 

trabalhos sobre os sem-teto ou sobre aqueles em situação de grande indigência. O processo de exclusão 

aparece assim como uma queda, uma espiral, engrenada a uma ruptura inicial: perda de emprego, 

dificuldades familiares e separação, fracasso escolar, doença e invalidez (SALAMA; 1999, p.127). 
40

 Émile Durkheim escreve no século XIX assistindo a uma série de mudanças no cenário político, 

econômico e social, entre elas a Revolução Industrial. Tais acontecimentos proporcionaram a criação de 

um cenário de instabilidade e contradição: aumento da produção, consolidação do processo de 

industrialização, ascensão política da burguesia, êxodo rural e conseqüente processo de urbanização, 

surgimento do proletariado, aparecimento de grande número de desempregados, miséria e injustiças 

sociais, entre outros. 
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Questões de que tão “intocadas” tomam o lugar de característica da 

modernidade. A pobreza e a exclusão como elementos da paisagem moderna passam a 

ser para a maioria dos indivíduos quase que um dado natural e não prenhe de uma 

construção social. Acostuma-se com a pobreza como se acostuma com os benefícios da 

tecnologia que vem com a modernidade. Ter para com o tema da pobreza sentimento de 

“tema vencido” pela produção cientifica, não seria então sinal de que essa “ciência” já 

se teria deixado moldar pela indiferença? Perde essa “ciência” nesse momento, caso a 

resposta seja positiva, seu caráter transformador. 

Durkheim (1999), sob influência da escola positivista
41

, empreende seu esforço 

de entendimento da questão paradoxal da infelicidade do homem moderno, 

estabelecendo um método que, semelhantemente aos métodos das ciências naturais, 

delimita os caminhos de estudo e o objeto de estudo primordiais da sociologia. 

Nesse sentido, o estudo da divisão do trabalho social
42

, torna-se fundamental por 

está contido nessa discussão o trabalhar de conceitos como coesão social e 

solidariedade. Ambos igualmente importantes para o entendimento sobre o fenômeno da 

pobreza. 

Para Durkheim (1999), o estado de infelicidade do homem moderno seria 

também o estado de infelicidade da própria sociedade moderna. A pobreza, sob esse 

referencial, consistira então, em um problema não restrito a um grupo específico, mas  

com efeitos sobre a sociedade como um todo, sendo, portanto uma questão social. 

O conceito de solidariedade em Durkheim (1999), fundamental ao estudo das 

formas de cooperação, de mobilização social, dos movimentos sociais, de capital social, 

e demais ações coletivas, contribui ainda hoje de forma significativa a produção 

científica atual acerca dessas categorias. Há, portanto, na leitura e interpretação acertada 

deste autor, contribuições inegáveis e imprescindíveis ao entendimento de questões 

sociais importantes na contemporaneidade. 

O pressuposto de avanço civilizatório inaugurado com a idade moderna assenta 

suas bases, na concepção que à medida que a divisão do trabalho se intensifique, mais a 

sociedade que a desenvolve se modernizaria. Economistas conservadores vêem nessa 

suposição, a divisão do trabalho como uma lei superior e verdadeira condição do 

                                                 
41

 O Positivismo defende a idéia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento 

verdadeiro. Assim sendo, desconsideram-se todas as outras formas do conhecimento humano que não 

possam ser comprovadas cientificamente. Tudo aquilo que não puder ser provado pela ciência é 

considerado como pertencente ao domínio teológico-metafísico caracterizado por crendices e vãs 

superstições. 
42

 De La division du travail social obra lançada em 1893 por Emile Durkheim. 
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progresso ignorando em muitos momentos que essa divisão é produtora também de 

paradoxos que podem comprometer inclusive a manutenção do próprio crescimento. No 

meio rural do Estado do Rio Grande do Norte, na pesquisa realizada por França (2009) 

acerca da precarização das relações de trabalho na agricultura no Vale do Açu, é 

apontado que  

 

 

sabe-se que o avanço tecnológico trazido pelo progresso técnico 

experimentado na agricultura não transformou por completo as 

relações de trabalho meio rural. Ao contrário do previsto pelos estudos 

dos anos setenta sobre o desenvolvimento do capitalismo no campo, 

podemos apontar que as relações de produção e de trabalho espúrias, 

mesmo com a penetração do capital, não foram substituídas 

(FRANÇA, 2009; p. 147 apud GONÇALVES & BASTOS, 1974; 

p.36). 

 

 

Evidentemente, tal concepção de progresso está vinculada ao paradigma do 

crescimento econômico viabilizado pela expansão da indústria e da técnica. Assim como 

a época da obra de Durkheim, segue a correspondência entre esse avanço industrial e 

modernizador, com o conseqüente aumento de problemas sociais, como pobreza, miséria, 

desigualdades, trabalho precário e do próprio estado de vazio do homem, frutos de um 

mesmo processo. Essa discussão hoje encontra seu correspondente, em elaborações 

teóricas atuais, como a que se debruça sobre o “Mito do Progresso” de Dupas (2006) já 

citada nesse trabalho.  

A disputa entre os que creditam virtudes à busca simples do crescimento 

econômico, medido por variáveis quantitativas, e os que o entendem, como inserido em 

um processo mais amplo culminante em uma dinâmica de desenvolvimento, tem sido 

profícua na construção de idéias, tais quais as de expansão das capacidades, equiparação 

de direitos e demais aspectos de ordem qualitativa.  

Tensão essa, em muito semelhante às inquirições surgidas em autores como 

Durkheim (1999) no “nascimento” da sociedade moderna. Embora, trate-se de momentos 

distintos e fontes também distintas, o mesmo paradoxo parece ser motivo de inquietação 

nas ciências sociais, desde a época em que Durkheim aos escrever a indagação do por que 

a despeito da contínua modernização das técnicas de produção não se fazer acompanhada 

pelo evoluir de melhorias nas condições sociais, pode nesse sentido ser tida como 

gemelar as questões mais atuais de pobreza. 
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Nessa direção o autor afirma que a divisão do trabalho social gera efeitos além 

dos econômicos. Para Durkheim (1999), a divisão do trabalho social, vista como fato 

social, garante a coesão social e cria solidariedade em seus dois distintos tipos: a 

solidariedade devida a semelhanças, a mecânica, e a devida às dessemelhanças, a 

orgânica. 

Indica ainda que o fato objetivo que lhe permitiria indicar qual tipo de 

solidariedade encontra-se em determinada sociedade, é o direito. Avaliar a extensão desse 

fato sensível, o complexo de normas jurídicas, nos grupos sociais, possibilita a 

identificação do tipo de solidariedade correspondente, já que tanto a solidariedade 

mecânica quanto a orgânica correspondem diferentes tipos de direito. 

A natureza restitutiva das regras jurídicas define a solidariedade orgânica, que 

também pode ser entendida como a decorrente da divisão do trabalho social. A maior 

especialização de funções, indica no mesmo sentido dessa, a particularização dos 

interesses individuais, que aqui adquirem maior independência frente aos interesses da 

coletividade.  

A preservação dos limites entre os indivíduos é para o direito restitutivo um de 

seus principais escopos. Ainda há, mesmo nessa pulverização de sentimentos, uma força 

exterior como a existente na solidariedade devido às semelhanças. O que há, porém nesse 

caso, é a redução dessa força que se sobrepõe ao indivíduo, e faculta, a este, maior 

autonomia de vontade. No tipo de solidariedade, cujo efeito sensível, é o direito 

restitutivo e advém da divisão do trabalho social há maior possibilidade de diferenciação 

dos indivíduos e coesão garantida pela abertura à existência da consciência individual. 

A contribuição dessa discussão iniciada por Durkheim (1999) acerca da 

solidariedade e da coesão social, para as questões de pobreza e exclusão é melhor 

entendida quando examina-se o que diz Parsons apud Johnson (1997). Segundo a 

perspectiva de Parsons apud Johnson (1997), as sociedades modernas, complexas, são 

mantidas coesas por um consenso geral de valores. Tal consenso na verdade aparente 

desses valores primeiramente 

 

 

pode ocultar grande variação entre subgrupos da população. Em 

segundo, na medida em que os grupos dominantes na sociedade 

podem controlar grandes instituições, como as escolas e os meios de 

divulgação de massa, podem também definir e promover valores 

universais que na verdade, refletem seus próprios interesses e não os 

da sociedade como um todo. Nas sociedades capitalistas, por exemplo, 
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a maior parte da riqueza é possuída por pequenas elites, o que 

significa que valores que colocam direitos privados a propriedade 

acima de outras considerações (como condições de vida humanitária, 

pleno emprego ou meio ambiente saudável) servem aos interesses da 

elite (JOHNSON; 1997, p. 41). 

 

 

2.1.2. Pobreza, o que é, quais suas causas e como medi-la 

 

 

2.1.2..1 Conceitos e causas 

 

 

É levando-se em consideração aspectos de ordem da sobrevivência dos sujeitos, 

na medição de pobreza absoluta, e de ordem cultural, na pobreza relativa, que o 

dicionário de sociologia definirá pobreza como sendo 

 

 

Uma situação na qual as pessoas carecem daquilo de que têm 

necessidade para viver. Os limites de “necessidade para viver”, no 

entanto, são matéria de definição. [...] A experiência de pobreza, 

porém, depende também do quanto às pessoas tem em comparação 

com outras pessoas na sociedade e com os valores culturais que 

definem a “boa vida” (JOHNSON; 1997, p. 176). 

 

 

 Ainda recordando Martins (2003), deve-se lembrar que “as pessoas podem viver 

em uma situação problemática e adversa, e ao mesmo tempo ter dela uma compreensão 

insuficiente ou equivocada”. Compreensão essa que variará segundo momentos 

históricos e a espacialidade na qual se dê a privação de bens, para o atendimento das 

necessidades dos indivíduos.  

O peso da cultura na definição das necessidades dos indivíduos já era 

estabelecida por Adam Smith. Segundo Veiga (2005; p. 46) “apesar de a pobreza ser 

uma idéia essencialmente econômica, ela não pode ser devidamente entendida sem sua 

dimensão cultural”. Ainda segundo Veiga (2005), foi Adam Smith que teria dito que as 

formas de privação aos indivíduos, advindas de uma situação de pobreza, não são 

apenas de ordem física, mas também relacionar-se-iam a negação de oportunidades de 

integrar-se a vida cultural de seu grupo. A cultura exerceria nesse sentido o papel de 
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“ditar” aos sujeitos, aquilo que se considera essencial possuir. Sem a posse desse bem, 

ou serviço, passa o mesmo a ser considerado pobre, mesmo que sua renda o ponha em 

situação diversa da posta pela negação de usufruto desse bem ou serviço. Para Landes 

apud Veiga (2005, p. 83) “se aprendemos alguma coisa através da história do 

desenvolvimento econômico, é que a cultura é a principal geradora de suas 

diferenças”.  

 De qualquer modo, tanto organismos internacionais, quanto agentes de governo 

e movimentos sociais, têm ao longo de suas trajetórias, empreendido busca por uma 

conceituação sobre a pobreza, que permita a esses a identificação de grupos sociais que 

experimentem a privação do atendimento de necessidades de reprodução. Importa, 

porém, a observação de que, de modo diverso do que foi sumariamente chamada de 

“imagem” do pobre “típico”, a pobreza hoje não se limita as áreas rurais de países em 

desenvolvimento é verificada também nos países desenvolvidos (SALAMA & 

DESTREMAU; 1999). Isso, do ponto de vista do objetivo de focalização de ações, 

consiste mais em uma oportunidade ampliação dos limites a conceituação do que seja 

pobreza, do que apenas um desafio. As noções de que pobreza não é apenas um fato, 

mas também é um sentimento, é apenas um dos desdobramentos que este trabalho 

acredita ser extremamente positivo no trato do tema da exclusão social.  

A multidimensionalidade do fenômeno da pobreza é na verdade, um dos pontos 

de partida para economistas como Sen (2000), que amparam hoje sua produção 

acadêmica na noção ampliada de que pobreza é também, e na verdade sempre foi a de: 

circulação; de fala; de pensamento; de solidariedade; de participação; de realizações e 

de capacidades. Além de ser uma questão de renda, a pobreza também o é, nesse 

sentido, uma questão de ser aquilo que se pode ser e não aquilo que foi possível ser. 

 No que se refere, por exemplo, a questão da participação, é de Simmel apud Ivo 

(2008), ao discutir a questão da pobreza, o mérito na colocação de que a pobreza pode 

ser remetida a questão dos laços sociais. Sobre a contribuição de Simmel, Ivo (2008; p. 

23), lembrará que “há uma dimensão da cidadania resgatada por Simmel, sobre a 

questão da pobreza que a recoloca no âmbito da política” e ainda que “ o lugar do 

pobre está na comunidade política, de um cidadão em relação a um estado”.  

O tema da pobreza tem se tornado prioritário entre as ciências sociais, sobretudo 

nas investigações produzidas nos países que a vivenciam como face “natural” de suas 

paisagens. É importante lembrar isso, já que em razão dessa convivência pode-se dizer, 

imposta pelo momento histórico no qual esses cientistas se inserem, é que Martins 
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(2003, p. 56) no trabalhar a idéia do que seria uma boa sociologia, dirá que “não se 

pode deixar de verificar se a consciência que têm os que se inquietam com os 

problemas sociais coincide com a consciência que dos problemas têm quem deles é 

vítima”. É esse um desafio, portanto, pois perigosamente, como já antes exposto neste 

trabalho, o discurso contra a pobreza mui facilmente pode cair em um discurso 

conservador e a favor de uma integração ao todo que gera o pobre, fugindo-se de um 

viés transformador e migrando-se a um espectro alienante e mantenedor da miséria. 

A descrição de causas da pobreza é tarefa, no entanto dificultosa, pois a 

infinidade de estudos da economia, da psicologia, da educação e da sociologia, sobre o 

tema é tão variada quanto às soluções prescritas (ORTEGA et al ; 2004). Segundo esses 

autores, porém pode-se visualisar três grupos principais de causas que sintetizariam o 

pensamento já exposto pelas diversas áreas do conhecimento.  

A pobreza para esses autores seria causada primeiramente por razões 

econômicas. A teoria do equilíbrio termina por atribuir às leis de mercado a virtude da 

“estabilização” da ordem social, a pobreza como algo escolhido pelos indivíduos. O 

pobre, por não querer se submeter aos salários oferecidos pelo mercado de trabalho 

estaria em condição de pobreza por vontade própria e não por disfunções mais amplas 

(ORTEGA et al ; 2004). Ora, é essa orientação liberal e cartesiana de análise de pobreza, 

na verdade, um dos fundamentos da estrita concepção de pobreza que guiará trabalhos 

por muitos anos no Brasil e no mundo, voltadas para a satisfação de índices 

quantitativos na medição do crescimento econômico. 

As causas tecnológicas, relacionadas principalmente a questão do trabalho, até a 

década de setenta no mundo, não eram assumidas pela maioria dos pensadores, como 

geradora de pobreza. É a partir de meados da década de setenta, que segundo (ORTEGA 

et al ; 2004), o modo de ver essa relação mudará. Ainda assim, a corrente otimista não 

porá o desenvolvimento tecnológico como grande produtor de pobreza. Ainda, e de 

modo derivado a racionalidade econômica, esses atribuirão a “culpa” de geração de 

pobreza a “ rigidez do mercado de trabalho” e não verão na mesma, o reverso de um 

processo de acumulação. 

Quando se parte a consideração das causas sociológicas ORTEGA et al (2004) 

apontarão que a ênfase em variáveis sócio-culturais e a visão de que a pobreza é um problema 

de integração social,  são recentes. O pobre, antes visto apenas como o indivíduo desempregado, 

passa, após os anos oitenta, a assumir uma diversidade de formas. É agora o pobre a mulher e o 

jovem, não apenas o homem de idade média sem condições de manter sobrevivência. Questões 
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cruciais, como a diversidade dos grupos e as implicações da pobreza para a vida familiar, 

passam a ser enquadradas nas análises e distancia-se ainda mais do enfoque estritamente da 

renda, para definição do que seria a ocorrência da pobreza. 

 

 

2.1.2..2 A medição da pobreza 

 

 

A medição da pobreza, assim como de outras questões sociais, enfrentará 

dificuldades dado a multiplicidade de seus conceitos, e mais ainda a influencia das 

representações dos agentes que se propõe a medi-la. No entanto, sua medição engendra 

possibilidade de tornar “visível”, indivíduos e grupos que estejam em condição 

periférica em relação às benefícios de processo de crescimento por exemplo. Essa 

natureza focal, inerente às tentativas de medir um fenômeno com variáveis abstratas, 

como visto neste trabalho, é a responsável pela grande maioria das iniciativas de 

intervenção de instituições como o Estado, a Igreja e órgãos internacionais tal qual a 

ONU. Tal medição é, portanto, válida e será considerada neste trabalho apesar das 

limitações que serão também aqui indicadas. 

A medição da pobreza inicia-se pelo estabelecimento de referenciais, tidos como 

válidos pelos que os estabelecem que a definam. A medição da pobreza pode ser 

dividida: Primeiramente, em termos absolutos
43

, a pobreza seria definida a partir da 

fronteirização dos rendimentos obtida pelos indivíduos. Após a demarcação dessa , os 

indivíduos passam a ser classificados como pobres ou não, independentemente da 

percepção dos mesmos.  As etapas para o cálculo dessa medida estão descritas no Box 

01; Em segundo lugar, a medição em termos relativos, considerará a renda recebida pelo 

indivíduo, em referência a uma linha de renda determinada, passando-se à classificação 

desses em relação a esse marco. A crítica a medição da pobreza relativa, situa-se 

exatamente na arbitraridade da escolha desse marco. Dirá Salama & Destremau (1999) 

que  

 

 

                                                 
43

 Há um núcleo irredutível de privação absoluta que caracteriza a pobreza e se traduz, concretamente 

nesse conjunto de aflições descrito ( ... ), no sobressaem a inanição, a desnutrição, a morbidez e 

conseqüente elevação da mortalidade. A dimensão física, biológica mesmo. da pobreza é inescapável, 

ainda que a ela se associem outras dimensões. (ABRANCHES, 1985 p.46). 
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Seja a medida cardinal ou ordinal, ela deixa de lado todos os aspectos 

patrimoniais (habitação ou acesso a serviços não pagos, por exemplo). 

Decorre dessas insuficiências uma outra maneira de definir ou medir a 

pobreza, a partir da não satisfação de um conjunto de necessidades 

básicas( acesso á água potável, por exemplo), sem as quais os 

indivíduos ou o grupo familiar não poderiam reproduzir-se 

harmoniosamente (SALAMA & DESTREMAU; 1999, p. 19). 

  

 

Embora, sobre essa última perspectiva de medição, o mesmo autor saliente que 

segue ainda assim, sendo uma medição materialista e que deveria ser complementada por 

uma consideração das privações sentidas pelos sujeitos (SALAMA & DESTREMAU, 1999, p. 

19).  

Box 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir a pobreza absoluta significa determinar os patamares de rendimentos: falaremos da 

pobreza de rendimentos inferiores à linha de pobreza, e de pobreza extrema para os abaixo da 

linha de indigência. A determinação da linha de pobreza, embora difícil de construir (necessita 

de pesquisas mais detalhadas), obedece a princípios simples. Trata-se primeiramente de 

determinar o mínimo necessário de bens para a estrita reprodução do indivíduo (ou do grupo 

familiar). Calcula-se, então, o número de calorias necessárias a subsistência, que é convertida 

em uma série de bens de alimentação ligados aos costumes alimentares do conjunto da 

população. Como já indicamos a população em questão não se limita aos pobres, a fim de evitar 

que se leve em conta unicamente bens que os pobres podem adquirir em razão de sua baixa 

renda. Se tivéssemos limitado a população pesquisada aos supostos pobres, teríamos definido a 

pobreza e os pobres, em relação aos pobres. Entretanto pela dificuldade decorrente da 

densidade das pesquisas, algumas instituições tentam determinar a cesta básica, referindo-se ao 

gosto dos grupos familiares que se situam entre o sétimo e o décimo decil de renda (por 

exemplo, a Coplamar no México. Ver Levy, 1994); outras definem o valor monetário de uma 

série de necessidades alimentares básicas, que confrontam com os rendimentos dos grupos 

familiares; e outras, enfim, simplificam demais, limitando a pesquisa unicamente aos pobres. 

Definidos os bens, estes são convertidos em dinheiro. O preço utilizado é, em geral, diferente 

do nível geral dos preços ou de qualquer outro índice de preços, na medida em que deve refletir 

a composição da cesta básica. Não é fácil construir um índice pertinente e confiável. Este índice 

deve levar em conta várias observações: quando diferentes grupos da população (ricos e 

pobres) consomem um mesmo bem, este está disponível a preços diferentes, dependendo se o 

abastecimento é feito no campo ou na cidade, em bairros pobres ou em supermercados situados 

na periferia das cidades e, ás vezes, em lugares de difícil acesso para pedestres; esses grupos 

consomem, ao mesmo tempo, bens diferentes e bens que parecem ser os mesmo, mas que são 

de uma variedade enorme, difícil de ser considerada; o preço médio evolui de forma diferente, 

dependendo dos bens, e podemos considerar que os preços dos produtos alimentares mais 

consumidos pelos pobres proporcionalmente à renda aumenta mais que o preço dos bens pouco 

ou não acessíveis aos pobres; além disso, os produtos alimentares tradicionais tendem a ser 

substituídos por produtos mais uniformizados, mas bem apresentados e, muitas vezes mais 

caros ( Streeten:41 e seg). Uma vez resolvido este problema, a cesta de produtos é convertida 

pelos preços em dinheiro. A renda necessária para obtê-la vai definir a linha de indigência. Os 

indivíduos ou grupos familiares cujo rendimento está situado aquém dessa linha possuem uma 

situação de pobreza extrema. O banco mundial preconiza, para essa categoria de pessoas, 

programas especiais para ajudá-las a ultrapassar esta “fronteira”. Depois de se chegar à linha de 

indigência, aplica-se multiplicador dito “de Engel” para contemplar despesas necessárias em 

roupa, transporte, moradia (aluguel real, ou fictício, no caso de ser proprietário), e obtém-se a 

linha de pobreza, reservando o termo linha de indigência para a renda necessária à reprodução 

exclusivamente “calórica” do indivíduo. (...). O indicador de pobreza mais simples é a relação 

entre o número de pobres, situados à esquerda (ou abaixo) da linha de pobreza, e o número de 

habitantes, ou seja, H0 = q/n, “q” sendo o numero de indivíduos pobres e “n”, a população. 

 

Fonte: SALAMA, Pierre & DESTREMAU, Blandine. O dinheiro e a Pobreza. In: O Tamanho 

da Pobreza. Garamond: Rio de Janeiro, 1999.p. 55-57. 
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A utilização de indicadores por parte do Estado e de agências de intervenção, 

sejam estatais ou não-estatais, sempre se constituiu em uma importante operação para a 

implementação de suas ações. Sejam por motivações de caridade, como as de 

instituições religiosas, ou por motivações oficiais, como o Estado, ambas as linhas 

guiam-se também representações do que seja pobreza e fundamentam-se em concepções 

de mundo e visões por vezes diversas das que tem os próprios sujeitos pesquisados. 

Porém, conforme já esboçado, a medição tem sua utilidade e permite a condução de 

linhas de ação focalizada. Segundo Ivo (2008) 

 

 

A realização de recenseamento sempre foi um objetivo e uma 

necessidade do Estado de organizações, como condição de 

conhecimento sobre indivíduos e sociedades, para intervir de forma 

mais eficaz sobre eles. Os novos dispositivos que problematizam a 

persistência do fenômeno da pobreza induzem gradativamente, à 

construção de indicadores sobre a pobreza, as desigualdades sociais e 

a exclusão social. Essas medidas e indicadores não são neutros, não se 

explicam por si mesmos, mas referem-se a definições e conceitos que 

integram sistemas de interpretação da realidade social, influenciando 

as formas de intervenção daí decorrentes (IVO, 2008, p. 93) 

 

 

É segundo essa perspectiva que se deve questionar inclusive a própria eficácia 

dos indicadores amplamente aceitos e mobilizados, em nível mundial, para 

quantificação da pobreza. Ora, não se questiona a validade e a sua importancia, porém 

acredita-se também que esses mesmo devam ser relativizados e postos no lugar que lhes 

caberia de fato, o de nortear ações e não de ser uma “fotografia” exata da pobreza.  

Assim entende Salama & Destremau (1999; p.105) quando fala acerca das limitações 

dos indicadores que “existem justamente porque estes eliminam uma grande parte da 

existência humana e da subjetividade ligada a um estado social. Provêm igualmente da 

natureza de seu referente normativo e dos postulados que lhes servem de base”. 

Há, porém possibilidades reais de entendimento da questão da pobreza , a partir 

do uso desses indicadores e, nesse sentido, novos indicadores, além dos definidores de 

linhas de indigência e pobreza, tem sido construídos. Cite-se o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), firmado em 1990, após publicação do relatório de 

desenvolvimento humano e que consiste em uma medida e não uma fronteirização; Há 

ainda indicadores como o Índice de Penúria da Capacidade (IPC), também criado pelo 

PNUD, que se concentra nas carências dos indivíduos; O índice de Pobreza Humana 
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(IPH), surgido com o IPC, que altera as variáveis e considerará a amplitude da miséria 

humana em países pobres e não apenas medição da renda. 

Apesar de todas as considerações que ponham tais indicadores como 

favorecedores de uma abordagem capaz de integrar as múltiplas dimensões da pobreza, 

esses seguirão sendo de natureza normativa e impotentes para se entender a 

subjetividade da questão da pobreza e sua dimensão política (Salama & Destremau, 

1999). 

Essa a razão que permite a contestação do uso de indicadores de medição da 

pobreza. Contestação essa justificada pelo fato de que a consideração de indicadores de 

pobreza oficiais como renda per capita, pobreza absoluta, relativa e demais medidas, 

poderiam encobrir outras dimensões da privação humana, pois como assinalado por 

Martins (2003), o pobre pode estar em situação de exclusão sem perceber-se vivendo tal 

experiência. 

 

 

2.2. Pobreza como privação das capacidades 

 

 

Dentre as múltiplas dimensões da questão da pobreza, a da privação das 

capacidades dos indivíduos, tem-se mostrado recentemente como uma das maiores 

contribuições ao melhor entendimento dessa e de outras questões como a do 

desenvolvimento.  

O trato desse conceito de pobreza trabalhado por Sen (2000), na construção de 

sua idéia de desenvolvimento como liberdade, origina-se na idéia de que a pobreza não 

deve ser entendida como baixo nível de renda somente. Como já antes indicado neste 

trabalho, essa, a renda, possuiria um caráter instrumental para o exercício de uma série 

de capacidades, mas não deve se constituir no foco das políticas de redução da pobreza 

pelas agendas dos países. 

Acerca desse aspecto da renda Sen (2000), dirá que haveria outras influencias 

igualmente importantes sobre a privação das capacidades e que e relação entre a baixa 

renda e baixa capacidade é variável. Relação essa que seria afetada pela idade, papéis 

exercidos pelo sujeito, obrigações familiares, costumes e localização. Perspectiva que se 

evidencia equilibrada, pois segundo Sen (2000), a privação relativa de rendas pode sim 

resultar em uma privação absoluta de capacidades.  
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A participação na vida moderna em uma comunidade poderia inclusive requerer 

dos indivíduos para seu exercício pleno, uma série de equipamentos só disponíveis de 

fato a quem possuísse determinado poder de compra. O caso das redes sociais, do 

acesso a internet e de todas as demais tecnologias de comunicação, na disseminação de 

idéia e de criação de fóruns de participação, é caso exemplar da discussão de Amartya 

Sen sobre essa questão. Participação, vista como uma capacidade liga-se nesse caso, ao 

acesso a determinada tecnologia muitas vezes indisponível ao pobre de renda. A 

pobreza de renda não desvincularia então da pobreza de capacidades de modo pleno. Na 

verdade quanto maior o exercício da capacidade, maior seria segundo Sen (2000), a 

possibilidade de auferir renda. 

De qualquer modo, a ênfase do autor, no entanto, não está na ampliação de 

renda, razão pela qual sua abordagem se converteria em mero desdobramento do viés 

econômico mais conservador para a análise da pobreza. A novidade na sua teorização 

está na incorporação da análise das questões de pobreza, de variáveis como realizações 

e vocações humanas.  

Por isso, dirá que é possível encontrar pessoas com renda elevada, que seriam 

ricas no sentido usual, mas que experimentam pobreza, quando levados em conta 

aspectos como a participação na vida em comunidade e a realização de suas vocações 

em um sentido próximo ao que Polanyi (1968) diz ser de origem motivacional não 

econômica. 

Exemplar e ao mesmo tempo revelador é, por exemplo, a consideração de Sen 

(2000) sobre a questão de desemprego na sociedade moderna. O desemprego, longe de 

ser causa apenas de desestruturação econômica e social, é também engendrador de “de 

perda de confiança, aumento de doenças, perturbação de relações familiares e 

acentuação de assimetrias entre os sexos”. Essa a “sensibilidade” e a perspicácia de suas 

afirmações sobre a questão da pobreza que, indiferente a lógica do mercado assemelha-

se também em muito ao fato de que 

 

 

Por detrás do tecido velho e gasto do capitalismo competitivo, surge o 

portento de uma civilização industrial, com a sua divisão do trabalho 

imobilizadora, estandardização da vida, supremacia do mecanismo 

sobre o organismo, e da organização sobre a espontaneidade. No seio 

da própria ciência surge o espectro da insanidade. Eis o problema que 

precisa ser resolvido (POLANYI; 2005, p.10). 
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 Para tanto, segundo Sen (2000), é que há uma necessidade urgente de ampliar 

bases informacionais de medição da pobreza. Ora torna-se aqui clara a noção de que 

essas mesmas bases estariam nesse sentido “contaminadas” por uma ciência a serviço da 

reprodução de estruturas de exclusão. O dilema, portanto seria entre a criação de 

instituições que servissem a promoção de equidade real ou de instituições que 

cooperassem na manutenção dos índices de eficiência.  

 A expansão do conjunto de capacidades dos indivíduos dar-se-ia, segundo Sen 

(2000), pelo exercício de cinco liberdades instrumentais. Liberdades políticas, que pode 

ser entendida como a liberdade de escolhas de governantes; Oportunidades sociais, que 

consistiria em um viver melhor e participar da vida pública; Segurança protetora, 

relacionado a uma rede de seguridade social eficaz; Garantias de transparência, que 

refletiria a confiança das pessoas nas instituições e por fim nas facilidades econômicas 

como a possibilidade de se utilizar recursos econômicos para o consumo, produção ou 

troca. Liberdades essas que atuariam, segundo o autor, também como facilitadoras do 

crescimento econômico. Deve-se lembrar nesse sentido que a concepção do autor de 

valoração da vida humana está fundamentada em uma concepção de valores de cunho 

universal. 

 Sua concepção requereria inclusive, uma revisão das formas de avaliação das 

políticas públicas por, exatamente, ter na medida de ampliação dessas liberdades o seu 

foco, desviando-se de uma ênfase essencialmente quantitativo. Segundo Veiga (2005),  

 

 

Aqui está a mudança fundamental no modo de se entender o 

desenvolvimento. E ela certamente não foi exposta de formas 

sistemática e cristalina do que na série de conferências proferidas 

entre 1996 e 1997 pelo indiano Amartya Sen (...). É nele que devem 

ser buscados os fundamentos do caminho do meio, entre a miopia que 

reduz o desenvolvimento ao crescimento econômico, e o derrotismo 

que o descarta como inexeqüível (VEIGA; 2005, p. 33). 

 

 

 Ainda segundo Veiga (2005), o reconhecimento das diferentes formas de 

liberdade no combate a privação é uma necessidade que não pode ser ignorada em um 

mundo que “aprendeu” a conviver com a opulência e a miséria ao mesmo tempo. A 

remoção das diversas formas de privação dos indivíduos, como a privação da escolha de 

seu destino, num sentido de realização da escolha e não apenas de tencionar fazê-la, é 

apenas um dos aspectos das proposições do desenvolvimento como liberdade. 



DESENVOLVIMENTO, POBREZA E MEIO AMBIENTE NO SERIDÓ POTIGUAR:  

Um Estudo centrado nas Micro-Regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

 

100 

 

 Por fim, Sen (2000) quando trata da questão do papel das instituições e das 

normas de comportamento na definição dos rumos de desenvolvimento afirmará que, os 

principais problemas do capitalismo atualmente estão no enfrentamento primeiro da 

problemática da pobreza e em segundo lugar, porém de modo concomitante a primeira, 

da problemática dos bens tido por ele como públicos, o tema do meio ambiente. 

 

 

2.3. Meio – Ambiente 

 

 

2.3.1. Meio – Ambiente: Noções sobre valores de regulação e 

política ambiental no Brasil 

 

 

Com respeito aos bens públicos, tidos por Sen (2000), como os relacionados à 

questão do meio-ambiente, pode-se ainda lembrar Leroy (2011), quando afirma ser o 

desaparecimento dessa noção de “público”, referindo-se a preservação do conhecimento 

como patrimônio coletivo, das sementes como bens compartilhados e da valorização do 

saber tradicional, uma das muitas causas da problemática ambiental que se delineia 

frente à sociedade moderna. Dirá Leroy (2011) nesse sentido que 

 

 

Desaparecem as noções de bens públicos, de conhecimento como 

patrimônio coletivo, das sementes como herança comum, gerida 

imemorialmente pelos agricultores, de territórios conservados e 

manejados por povos e populações tradicionais (LEROY; 2011, p. 

01)
44

. 
  

 

 Por isso que, amparando-se em Leff (2002) que diz ser a deterioração dos bens 

comuns naturais um dos frutos de uma percepção ampliada sobre bem estar é que não 

soa incomum então que uma das principais frentes de debate no Brasil sobre a questão 

do meio-ambiente, atualmente, seja exatamente a que se remete a demarcação de limites 

de área de preservação de floresta. Até onde iria nessa questão o direito de exploração 

dos recursos naturais das propriedades? Acima do interesse privado haveria, para 

                                                 
44

 Acessado em 14 de Agosto de 2011. 
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legisladores e ambientalistas, um interesse maior, entendido como público e que deveria 

ser posto em posição de supremacia com relação ao privado.  

Veja-se, por exemplo, o debate centrado sobre a dimensão ambiental da função 

social da terra em curso no Brasil. A partir das recentes discussões e de outras mais 

amadurecidas, acerca do resgate da dimensão ambiental da função social da terra
45

 

(MDA; 2009), uma nova questão se coloca. Além da adequação de índices de 

produtividade e das condições de trabalho, como garantidoras do direito de propriedade 

da terra, a conservação dos recursos naturais no meio rural ressurge nas discussões que 

se centram na estrutura fundiária brasileira. 

Especialmente nos espaços de produção agrícola dominados por demandas do 

mercado externo, o processo de globalização termina por favorecer a disseminação de 

técnicas produtivas que freqüentemente incentivadas e subsidiadas pelo próprio Estado, 

desconsiderariam a dimensão pública a que se refere Sen (2000) e Leroy (2011). Esse 

processo, porém ensejaria também o aumento exponencial de ameaças ambientais. 

Essas ameaças, que junto ao emprego crescente da ciência na disseminação de 

tecnologias armamentistas (GARCIA; 2008), evidencia a contradição existente entre 

“las grandes promesas de igualdad social de la modernidad occidental; que muestran 

la otra cara, es decir,  los límites y los riesgos reales del actual proceso de 

globalización capitalista” (GARCIA; 2008; p. 3). 

Não desapercebidamente, o exame da singularidade existente na relação 

homem/natureza têm se reduzido a externalidades
46

, e sempre na perspectiva de 

efetivação de transações econômicas (PRIMACK; 2002). Araújo (2009) aponta 

inclusive que as atividades agropecuárias sofreram junto com sua principal fonte de 

recursos, a natureza, ação direcionada pela idéia da sua inesgotabilidade. Essa, porém 

não é um recurso inesgotável e imune a impactos causados por sua forma de exploração, 

como já denunciavam diversos eventos internacionais, principalmente a partir das 

publicações de Primavera Silenciosa (CARSON; 1964) e A Bomba Populacional 

                                                 
45

 A função social assinala Pedro Escribano Collado, “introduziu, na esfera interna do direito de 

propriedade, um interesse que pode não coincidir com o do proprietário e que, em todo caso, é estranho 

ao mesmo”, constitui um princípio ordenador da propriedade privada e fundamento da atribuição desse 

direito, de seu reconhecimento e da garantia da mesma, incidindo sobre seu próprio conteúdo (SILVA; 

2009, p. 283). 
46

 A aplicação deste conceito à análise dos impactos ambientais da atividade produtiva foi originalmente 

realizada por Plgou, que ao verificar a dependência do bem-estar em relação ao meio-ambiente aplica o 

conceito de externalidade, no caso negativa, aos efeitos que o meio-ambiente proporciona na qualidade de 

vida das pessoas e assim defendeu a correção destas através de cobranças, efetuadas pelo Estado, como 

um tributo corretivo, já que para ele toda externalidade pode ser valorada monetariamente (SANTOS; 

2004.p.6). 
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(EHRLICH; 1968). As conferências internacionais que se seguiram a esses alertas 

vieram, apenas criar formas de regulação e dar sentido político ao problema da 

degradação ambiental e suas conseqüências. 

Regiões de forte dinamismo econômico estariam comportando contradições 

dessa natureza. Marcadas por potencialidades reais de efetivação de liberdades (Sen; 

2000) e ao mesmo tempo, também constituídas por fragilidades de ordem social, nas 

relações de trabalho e ambiental. 

Empreender mudanças sociais a partir de mudanças na legislação, tem se 

constituído em estratégia constantemente utilizada pelos grupos conservadores no Brasil 

na manutenção de estruturas de dominação e concentração de poder, que podem ser 

refletidas nas formas de uso dos bens ambientais. 

Marcos legais que possibilitem a efetivação dessas mudanças e de equiparação 

de liberdades substantivas (SEN, 2000) possuem caráter essencial, porém não 

suficientes no pleno alcance desses objetivos. Importa nesse aspecto ainda considerar 

que, na história do Brasil, as leis que se tem editado se notabilizaram pelo 

favorecimento dos grupos tradicionais e pouco sensíveis às noções de coletividade, 

noção essa, essencial ao enfrentamento de problemas ambientais. 

 A função social da terra, por exemplo, surge nesse ponto como instrumento 

legal utilizado pelo Estado com vistas à afirmação de valores de natureza coletiva, que 

subordinariam a si os valores individuais de propriedade. No Brasil, quando da 

condução de políticas como a de acesso e permanência a terra, no entanto, em quase 

todo seu percurso histórico, ocorre fenômeno inverso. Ou seja, o predomínio dos 

valores individuais dos grupos estabelecidos sobre os valores da coletividade.  

Dessa forma pode-se dizer que 

 

 

A negativa raivosa desses valores traduz o perfil atrasado, arrogante e 

reacionário do setor ruralista e remonta a comportamentos daqueles 

que, ao longo dos séculos, exploraram e expropriaram direitos dos 

trabalhadores rurais e da natureza. Essas ações de arbítrio e privilégios 

sempre se valeram das benesses do Estado de outros artifícios 

desprovidos de base legal e ética (BROCH & CLEMENTINO; 2010, 

p.2). 

 

 Ações de arbítrio e de manutenção de privilégios, ao se valer das benesses do 

Estado, assumiram também um caráter parasitário, enfraquecedor e violento (BONFIM; 
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1993) sobre grupos sociais já debilitados durante o processo de colonização brasileira e 

mesmo depois deste.  

As promessas de ruptura, no Brasil, por meio de mudanças de legislação, na 

verdade serviram em diversos momentos de sua história para ocultar a continuidade de 

estruturas assimétricas de apropriação da terra. A lei que liberta os escravos no Brasil 

não modificaria posteriormente a lógica de exploração de mão de obra, adotada por 

parte dos grandes proprietários de terra. A distribuição de terras continuaria assimétrica 

ao mesmo tempo em que haveria também, a continuidade das formas de relação de 

trabalho escravo, mesmo após a positivação dos referidos mandos legais.  

 Para além dos aspectos de ordem normativa, este trabalho credita á teoria 

institucional a possibilidade também na análise de questões como as de meio-ambiente, 

por ser capaz de considerar os aspectos subjetivos dos agentes sociais envolvidos. 

Aspectos esses, não contemplados ou propositalmente ignorados pelas teorias mais 

conservadoras. Nesse sentido, as instituições, vistas aqui como matriz de oportunidades 

(NORTH; 1993) oferecidas aos indivíduos, condicionariam desse modo o uso dos 

recursos disponíveis aos mesmos (APPENDINI; 2002; p. 83), o que situa o debate em 

no plano das representações sociais e não de simples aplicação de leis ambientais.  

 O reconhecimento desse caráter estruturante e regulador das instituições implica 

também necessária e “automaticamente na existência de diferenças de poder e 

interesses divergentes entre as partes envolvidas nela” (APPENDINI; 2002; p.75). 

Ainda, segundo este autor, “as instituições estão vinculadas a configurações de poder e 

dominação mais amplas e podem reproduzir as obrigações ideológicas e políticas as 

quais estão atadas” (APPENDINI; 2002, p.75). 

  Por isso é preciso lembrar que a responsabilização da ação do homem sobre seu 

meio de existência vincula-se diretamente à afirmação ou a negação de valores 

construídos socialmente (BERGER & LUCKMAN; 2004, p.16). Desse modo, tanto 

esses, como as normas que desses valores se originam, terminariam por moldar as 

relações entre os indivíduos bem como as relações entre esses indivíduos e o meio 

natural.  

 A análise dessas intermediações evidenciaria assim as representações 

prevalecentes sobre o conjunto da sociedade e também indicaria o núcleo dinamizador 

real de toda conformação da realidade social bem como o modo que se tem articulado a 

relação entre reprodução social e conservação do meio-ambiente. A condição do Brasil 

nesse aspecto é no mínimo, desconcertante, pois ao mesmo tempo em que precisa dar 
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uma resposta às questões de ambiente, vê-se também diante da necessidade de reduzir a 

pobreza e manter o ritmo de crescimento.  

No caso brasileiro, a construção de uma racionalidade alternativa é hoje uma 

questão urgente, dado o dilema já antes apontado, de superar o atraso social e 

econômico e ao mesmo tempo preservar seus recursos. Segundo Buarque (1995) essa 

harmonização refletiria adequadamente um conceito de desenvolvimento sustentável 

eficaz, conforme esquema abaixo.  

 

  

 
Fonte: Adaptado de BUARQUE, Sérgio C. Metodologia de planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável. 
Brasília: IICA, 1995. 

 

 

Uma melhor aproximação da questão requer também uma passagem pela forma 

como de desenvolveu a política ambiental brasileira desde a década de setenta. Essa, a 

política ambiental aqui praticada, é tida por autores como Ferreira (1998), como gerada 

por uma conjunção entre um conhecimento deficiente quanto às leis da biosfera pelos 

decisores, e negligência dos impactos para a sociedade, por parte dos cientistas sociais. 

O que a situaria como uma questão institucional e fruto de uma racionalidade parcial e 

de decisões tomadas com base em informações incompletas (WILLIMANSON; 1989). 

Ainda segundo Ferreira (1998), a solução para os problemas ecológicos estaria na 

compreensão da crise que se desenha a muito nos sistemas sociais e não apenas na 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
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simples demarcação de áreas “mínimas” de conservação. No mesmo raciocínio Leff 

(2002) afirma que  

 

 

A questão ambiental é uma problemática de caráter social: esta foi 

gerada e está atravessada por um conjunto de processos sociais. 

Entretanto, as ciências sociais não transformaram seus conceitos, 

métodos e paradigmas teóricos para abordar as relações entre estes 

processos sociais e as mudanças ambientais emergentes (LEFF; 2002, 

p. 111). 

 

 

Conceitos importantes como a noção de equilíbrio dinâmico, elasticidade, 

capacidade de sustentação e diversidade, teriam que ser desse modo, manipulados 

também por sociólogos, antropólogos e pelas demais ciências sociais. É também nesse 

sentido que Diegues (2000), na sua discussão sobre o papel das comunidades 

tradicionais na conservação dos recursos naturais, defende o fim do isolamento 

cientifico entre as áreas, com fins de enfrentamento da questão ambiental. 

No entanto, segundo Ferreira (1998), é preciso, antes que se entenda que o 

Brasil, é um país que tem na formação de sua política, em sentido amplo, uma tradição 

de hierarquia, paternalismo, repressão e autoritarismo. É esse país, onde o público e o 

privado se confundem (HOLANDA; 1993), que migra de sociedade agrária a industrial, 

sem passar pela formação de uma burguesia urbana, que irá ter de lidar com questões 

ambientais. O Brasil acontece também enquanto, questão ambiental, perpassado por 

esses traços e não imune a eles, como costumeiramente tem sido pensado. Do mesmo 

modo que essas questões irão influenciar a formação de estruturas de cooptação de 

políticas públicas por parte de grupos privados, por que não influenciariam também 

políticas de meio ambiente?  

A manutenção dessas estruturas de captura de legislações e ações do Estado, de 

modo semelhante é também discutida sob o ponto de vista, por exemplo, do direito de 

propriedade da terra. O trato da questão desse direito nos textos legais brasileiros, 

apesar de contemplado, não se traduziu em mudanças efetivas na estrutura fundiária 

brasileira. Na verdade, o problema da terra persiste, recrudesce e engendra novas 

questões a ela relacionadas, como o é a questão ambiental. 

Estando entre os fatores de produção, ao lado do capital e trabalho, a terra 

sempre esteve ligada fundamentalmente a produção de alimentos por meio da atividade 
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agrícola (SANDRONI; 2001). Tal posição confere a esse fator de produção, um papel 

determinante na definição das formas de ocupação do espaço e no desenho das formas 

de exploração dos recursos naturais a ela relacionados. Além da geração de renda a seus 

proprietários e abastecimento de víveres a sociedade, há de se ressaltar o elemento 

coercitivo, presente na forma das propriedades, na determinação do modo de uso de 

seus recursos naturais. Assim também assenta Sandroni (2001; p.300) quando afirma 

que „„ a forma e propriedade da terra determinam também os modos de sua utilização e 

os limites do emprego dos demais fatores: o capital e o trabalho”. Ainda segundo esse 

autor  

 

 

uma grande propriedade agrícola comporta uma elevada soma de 

capital, máquinas, adubos, obras de irrigação) e um considerável 

emprego de mão-de-obra, o que, por sua vez, exige grandes recursos 

financeiros (SANDRONI; 2000, p. 601). 

 

 

Além da relação que se estabeleça entre a forma de propriedade e seu uso, 

outra relação, a que se estabelece entre a garantia do direito de propriedade e a 

acumulação de riqueza, será no Brasil de particular importância para o entendimento 

das questões da miséria e pobreza. Prado Júnior (1969) reforçava essa idéia de 

identidade siamesa, ao analisar a realidade da estrutura agrária brasileira, afirmando que 

a questão agrária é  

 

 

em primeiro lugar e principal lugar, a relação de efeito e causa entre a 

miséria da população rural brasileira e o tipo da estrutura agrária do 

país, cujo traço essencial consiste na acentuada concentração da 

propriedade fundiária (PRADO JUNIOR;1969, p. 22). 

 

 

Qualquer tentativa de problematização da questão da propriedade da terra no 

Brasil, que desconsidere o traço de distribuição assimétrica no controle dos meios de 

produção, é potencialmente favorável a reprodução dessa situação de desigualdade na 

população rural brasileira. 
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Aliada a essa situação de dominação e de exclusão social, com repercussão nas 

condições de miséria no meio rural, estaria compondo também a questão agrária
47

, uma 

problemática de ordem ambiental. Na verdade, para Malagodi (2008), seria impossível 

fazer proposições para a questão ambiental, sem antes tratar-se a questão agrária de 

modo amplo. É preciso incorporar na agenda do Estado não apenas a questão ambiental 

como também urge rediscutir a estrutura agrária brasileira sob risco de retrocesso a 

posicionamentos que privilegiem tão somente taxas de crescimento econômico, como o 

firmado na década de setenta. 

De fato, o posicionamento brasileiro sobre a questão ambiental inclusive, que se 

firma após a conferência de 1972 em Estocolmo, está na origem do modo como se 

estruturaria toda a agenda de Estado de trato do tema, da década de oitenta e até anos 

recentes (FERREIRA, 1998). Nessa conferência, o governo brasileiro assenta sua 

posição de não sacrifício do crescimento econômico e de sua soberania, em um debate 

que tencionava impor, por exemplo, a questão de preservação da Amazônia como 

problema da humanidade e não brasileiro. Dar resposta a questão ambiental, para o 

governo de então, seria abrir mão primeiro de sua soberania e em segundo lugar de um 

ritmo de crescimento vertiginoso àquele período.  

Segundo Abramovay (2006), esse país apesar de conseguir mudanças nos anos 

recentes na criação de áreas de preservação, estaria padecendo, por outro lado, da 

geração de novas formadas de desigualdade, embora se reconheça a redução de pobreza 

como fato inegável, e de uma dificuldade clara de absorver novas formas de energia 

para manutenção de sua capacidade produtiva. Segundo esse autor, a matriz energética 

brasileira é assunto ainda pouco discutido quando comparado a discussão que se tem 

hoje sobre a criação de áreas de preservação e de conservação
48

.Prevalecem ainda, entre 

o setor empresarial, sobretudo, as práticas que degradam os recursos naturais, mas que 

oferecem “horizontes verossímeis de lucros econômicos” (ABRAMOVAY, 2006, 

p.24).  

                                                 
47

 Conjunto de problemas suscitados pelo nível de desempenho da agricultura num país que atravessa 
um processo de industrialização, e no qual o setor agrário se mostra incapaz de atender às necessidades 
sociais inerentes às transformações em curso. (SANDRONI, 2001, p.508) 
48

 World Wide Fund for Nature (WWF, "Fundo Mundial para a Natureza") é uma Organização não 

governamental (ONG) internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação 

ambiental, anteriormente chamada World Wildlife Fund. A agencia, adota o conceito de conservação 

como se tratando do uso humano de organismos e ecossistemas e não do mundo natural em si. Já no 

Brasil o Sistema Nacional de Unidades de Conservação traz o conceito no sentido de preservar, manter, 

utilizar, restaurar e recuperar o meio natural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia_da_conserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
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A validação das formas de uso predatório dos recursos naturais tem como pano 

de fundo então, ao menos do Brasil, uma motivação não de toda ilegítima que é o de 

inserir-se no mercado internacional e de garantir taxas de crescimento satisfatórias. Isso 

posto, vê-se que evitar uma lógica exclusivamente produtivista é apenas uma das 

questões hoje colocadas. É preciso evitar também um ambientalismo pueril que em 

alguns momentos põe o homem como mais uma espécie entre as demais. Segundo 

Veiga (2005), Amartya Sen desenha algumas críticas importantes, como a de que a 

discussão sobre sustentabilidade ainda se encontra bastante atrasada quando comparada 

a que existe já bem mais amadurecida, sobre desenvolvimento. O conceito de seres 

humanos para Amartya Sen deve ultrapassar a dimensão de espécie com necessidades 

que deveriam ser satisfeitas, e passar a abarcar também seus valores, crenças, 

capacidades, liberdades e escolhas.  

 

 

2.3.2  Desenvolvimento sustentável e as ameaças 

reducionistas de um debate 

 

 

A definição do conceito de sustentabilidade é um dos desafios do pensamento 

postos a ciência contemporânea quando se tem por objetivo pensar a relação do homem 

com a natureza. Veiga (2005) aponta algumas possibilidades de resposta nesse sentido.  

 A primeira, fornecida com base na analogia da curva do “u”
49

 invertido de 

Kuznets apud Veiga (2005) afirma que não haveria dilema entre crescimento 

econômico e a conservação do meio ambiente. Na verdade ao fazer uso dessa analogia, 

se procura estabelecer a constatação da existência de uma influência positiva do 

crescimento da renda per capita na conservação dos recursos naturais. 

 Nicholas Georgescu-Roegen, apud Veiga (2005), trabalha no oferecimento de 

uma segunda resposta, baseando-se nos pressupostos da segunda lei da 

                                                 
49

A curva de Kuznets passou a ser referência para explicar a relação de como a poluição ambiental em 

suas várias formas evolui em razão do crescimento econômico. O formato da curva é explicado através de 

dois argumentos. A porção ascendente reflete o progresso natural do desenvolvimento econômico, 

passando-se de uma economia agrária “limpa” para uma economia industrial “poluída” e para uma 

economia de serviços “limpos” (Arrow et al, 1995). Enquanto a porção descendente seria o mecanismo 

das economias desenvolvidas exportarem processos de produção intensivos em poluição para economias 

menos desenvolvidas (Suri; Chapman, 1998). Daí, alguns autores, como Beckerman (1992), defenderem 

que, ao longo do processo de crescimento, a melhor, senão a única, maneira para se atingir qualidade 

ambiental na maioria dos países é tornando-se rico (ARRAES; 2006, p.527-528). 
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termodinâmica
50

. Georgescu-Roegen acredita que em futuro próximo a humanidade 

optará por apoiar estratégias de desenvolvimento fundadas na redução dos ritmos de 

crescimento. Essa redução possuiria segundo essa teoria, a virtude de reduzir os 

impactos das formas de exploração dos recursos naturais pelo homem. 

 Na verdade é o debate norte-americano que surge na década de sessenta, 

segundo Veiga (2005) que cria as condições necessárias ao surgimento da discussão 

sobre desenvolvimento sustentável, tendo como pano de fundo os temores de explosão 

demográfica e de eminência da guerra nuclear que atravessa aquele período. Resumir-

se-ia o debate aquela época iniciando-se com o questionamento do fato do crescimento 

econômico, trazer ou não, danos cada vez maiores ao ambiente da terra ou se a 

ampliação da renda possibilitaria as soluções para os problemas ecológicos. 

 As respostas assumem na verdade a função de animadoras do debate que se 

sucederá a partir da década de sessenta. Veiga (2005), citando Grossman & Krueger, 

dirá que, segundo pesquisas por esses conduzidas, seria possível encontrar sociedades 

que não reduziram sua marcha de crescimento econômico e ainda teriam criado 

tecnologias de conservação eficazes. Muito embora faltem evidências empíricas a essa 

tese. 

 Georgescu-Roegen apud Veiga (2005), defendendo sua tese, argumenta que um 

dia a economia seria absorvida pela ecologia e propõe para essa absorção o fim do 

isolamento e integração entre áreas diversas do conhecimento com o fim garantir a 

sobrevivência da sociedade. Para Roegen apud Veiga (2005) a termodinâmica e não a 

economia clássica ofereceria as ferramentas de interpretação necessárias questão 

ambiental. 

 Já Solow também citado por Veiga (2005), considera a natureza não como 

obstáculo a expansão do crescimento econômico, mas que a existência de limitações ao 

crescimento seria superada por uma estratégia de reposição feita por meio da 

combinação dos três elementos fundamentais do processo produtivo: trabalho humano, 

capital produzido e recursos naturais.  

Assume-se assim a crença no progresso cientifico - tecnológico, avançando na 

idéia de que os obstáculos causados pela escassez de recursos naturais seria superada 

                                                 
50

 A segunda lei da termodinâmica ou segundo princípio da termodinâmica é assim expressa: "A 

quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o 

tempo, até alcançar um valor máximo". Dito de outro modo, a segunda lei da termodinâmica, enuncia que 

a transformação da energia trabalho em outra forma de energia anularia a capacidade dessa energia em de 

produzir trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Entropia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_isolado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A2mica
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pelas invenções que surgiriam. Defende-se a partir de então, a idéia do produto interno 

líquido, ou PIB verde para avaliação do desempenho das economias nacionais.  

Criando-se, por exemplo, mercados para a compra do “direito” de poluir, as 

questões ambientais sendo regidas por leis oferta e procura, seriam atenuadas por meio 

da valoração de elementos do meio ambiente. A soberania da racionalidade econômica 

sobre as outras racionalidades é o que de fato está por trás dessa proposta.  

Diegues (2000) afirma que a concepção tecnocrática, generalista e neoliberal, 

aposta na técnica e no mercado como soluções dos problemas ambientais, e mais uma 

vez, remete-se a aspectos cientifico e técnicos em detrimento das questões da relação 

homem natureza. 

O mérito, porém apontado por Veiga (2005) dessa forma de abordagem, está na 

mitigação de danos ao meio ambiente e na capacidade de evitar agressões a esse, por 

meio de regulamentações de incentivos. A idéia de uso responsável de recursos naturais 

visando gerações futuras é desse modo um incômodo as correntes de pensamento 

utilitaristas fundadas na concepção de equilíbrio  

 O que pode ser definido como sustentabilidade segundo Sachs (2004) primeiro, 

fundamentado na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos, que esse 

chama de eco-desenvolvimento e em segundo lugar, na validação das dimensões das 

conferências de Estocolmo e Rio 92. 

Desse modo o que Sachs (2004) chama de tripé dos objetivos de 

sustentabilidade, assenta-se primeiramente na preservação da natureza visando à 

conservação de recursos naturais, na limitação do uso de recursos não renováveis e no 

respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas. É preciso, segundo Sachs 

(2004) a busca por soluções triplamente vencedoras. Soluções que contemplem o 

equacionamento de questões sociais, econômicas e ecológicas. 

 Na busca por essa solução têm surgido posicionamentos de caráter 

interdisciplinar que passam a considerar as aspirações das comunidades locais nas áreas 

de conservação. Veja-se nesse sentido o trabalho de Diegues (2000), sobre o conceito de 

etnoconservação, que pode ser entendido também como uma síntese de abordagens 

exclusivamente naturalistas e/ou culturalistas. 

 Essa proposta se torna extremamente válida por ser também uma saída à 

imposição de uma ética preservacionista que se tem realizado tendo como moldes uma 

ideologia de dominação. A generalização de seus modelos de preservação estranhos as 
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especificidades culturais dos povos é um dos desdobramentos dessa lógica espoliadora 

adotada.  

  Os modelos propostos de conservação têm sido marcados por reducionismos, 

tanto da parte das ciências naturais, quanto das ciências sociais. Ciências Sociais que 

para Leff (2002), tem tido dificuldade histórica de incorporação da dimensão ambiental 

em suas formulações. Ainda segundo esse autor 

 

 

Um estudo sobre a incorporação da dimensão ambiental nas ciências 

sociais mostraram que as ciências sociais, entre elas a sociologia, 

encontram-se entre as disciplinas mais resistentes a transformar seus 

paradigmas de conhecimento e a abrir seus temas privilegiados de 

estudo com relação à problemática ambiental (LEFF; 2002, p.110). 

 

 

Por outro lado o reducionismo cartesiano, apesar de não consensual entre 

pesquisadoras, teria sido segundo esse raciocínio, responsável por considerar o conceito 

de meio ambiente em sua dimensão exclusivamente biológica ou natural. Esse acredita 

que fatores biológicos e hereditários seriam elementos elucidadores de todos os 

aspectos da vida humana. Isso traz conseqüências como o entendimento de que meio 

ambiente seria identificado como puramente natural e biológico.  

A partir dessa exposição Diegues (2000), concluirá por fim que a idéia de 

colocar a natureza em parques, dos quais o homem faça-se ausente, não parece ser a 

melhor estratégia para o estabelecimento de uma relação mais harmoniosa entre 

sociedade e meio ambiente. 

 

 

2.3. Nota a questão Ambiental 

 

 

Essa discussão que se desenvolve acerca dos conceitos de desenvolvimento, bem 

como o de sustentabilidade, com suas devidas repercussões na implementação de 

políticas públicas de combate ou mitigação de impactos ambientais, em países como o 

Brasil, assume em diversos momentos de sua evolução traços etnocêntricos e 

impregnados de elementos de uma verdadeira ideologia da dominação. 
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Freqüentemente, os referenciais adotados para a construção de uma reação 

interdisciplinar aos efeitos da degradação do meio natural, partem do pressuposto de 

que para se garantir a manutenção dos serviços de ecossistemas seria preciso torná-los 

virtualmente ou, em alguns casos, completamente intocáveis. É com base nesse 

pressuposto, idealizado e pode-se dizer romantizado, da relação entre sociedade e 

Natureza, que se tem promovido o deslocamento de populações tradicionais e o 

extermínio de saberes locais (DIEGUES; 2000).  

Ações justificadas pela idéia de que natureza preservada é natureza longe da 

intervenção humana. Termina-se desse modo por desconsiderar-se quase que 

completamente que, a sociedade também compõe a dinâmica dessa relação e possui 

semelhantemente necessidades tanto do ponto de vista de sua sobrevivência quanto de 

sua reprodução social. Qual a utilidade em se preservar recursos naturais, mantendo-os 

intocados, se a sociedade que deles se utiliza continua usufruindo de forma desigual da 

distribuição dos mesmos? 

Essa estratégia que tem garantido a manutenção de espécies animais e de flora 

tem sido eficaz também, em muitos lugares do planeta, na geração de graves problemas 

sociais como o da exclusão de populações. Grupos sociais já debilitados que se vêem 

“expulsos” dos espaços de reprodução social, espaços esses historicamente construídos, 

para ceder lugar a delimitação de áreas de preservação permanente.  

Assiste-se assim a preservação de áreas naturais de forma simultânea com a 

destruição de culturas tradicionais, sob a égide de que essas comunidades não deteriam 

os meios para garantir a conservação dos recursos naturais. A solução que se imporia as 

sociedades, sobretudos de países em desenvolvimento, seria a importação de modelos 

de preservação e conservação que supostamente teriam sido eficazes nos países em que 

foram concebidos. Dentre esses modelos, as Willderness
51

 têm prevalecido como 

modelo a ser adotado por países como Brasil e da América Latina como um todo. O 

ideário que construiu a estratégia de dominação espoliadora
52

 entre os séculos XV e 

XVI parece ter encontrado sua continuidade na contemporaneidade, ao impor adoção de 

tecnologias de preservação alienígenas aos espaços nacionais, assim como se fez valer 

                                                 
51

 Do Inglês que significa Terra selvagem. Termo utilizado por Diegues (2000) para descrever o modelo 

de preservação de áreas naturais originado nos Estados Unidos que se viabilizou pela implementação de 

parques de visitação turística. 
52

 O conceito de espoliação aqui apresentado tem como referência a analogia biológica, composta por 

Manoel Bonfim, quando faz uso da metáfora da ação parasitária em organismos vivos. Para Bonfim 

(1905), a forma de exploração nos séculos XV e XVI no Brasil e na América latina adotou o mesmo 

padrão de comportamento entre o parasita (metrópole lusitana) e parasitário (Brasil e América Latina) 
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da imposição de modelos de consumo dos países centrais ainda no século vinte 

(BASTOS; 2007).  

Além da questão da imposição de modelos de preservação, países como o Brasil, 

que nos últimos anos
53

, teriam assegurado a camadas expressivas de sua sociedade, a 

ascensão de renda junto á ampliação da capacidade de consumo, se vêem agora diante 

de outra problemática. Problemática essa só existente, em razão da incapacidade desse 

mesmo Estado republicano nos seus mais de cem anos, em adotar tanto políticas de 

meio ambiente quanto de inclusão social eficazes. Preço alto que se paga a custa de ter 

que se optar entre crescer, o que implicaria aumento do consumo da população, e/ou 

preservar o meio ambiente, o que de outro lado, pressupõe para muitos, mudanças nos 

padrões desse mesmo consumo. A viabilização de alternativa, onde seja possível 

aumentar as taxas de crescimento combinadas com uma política de Estado de 

conservação e preservação de recursos naturais, é onde atualmente se concentram 

esforços de pesquisadores, órgãos de governo e movimentos sociais. 

O que tem se repetido no Brasil, a semelhança de outros países latino-

americanos, é o mesmo fenômeno que ocorre no plano das relações internacionais 

referentes às questões de preservação e conservação de recursos naturais. Fato esse 

comprovado quando se arrola as principais polêmicas engendradas nos grandes fóruns 

internacionais de meio ambiente.  

Países centrais que experimentaram taxas de crescimento elevadas por décadas 

resistem na adoção de mecanismos de cooperação internacionais que se prestem a 

redução dos impactos ambientais de suas indústrias e repassam o ônus da degradação 

aos países periféricos. Países que agora se vêem obrigados a reduzir, por exemplo, taxas 

de emissão de carbono mesmo que para isso tenham que reduzir também suas taxas de 

crescimento. 

A exemplo dessa questão tem-se a atribuição quase que exclusiva a categorias 

sociais como os agricultores familiares, a responsabilidade pela adoção de tecnologias 

“sustentáveis” de uso da terra, uso de combustíveis não poluentes e até adoção de 

modos de vida mais “simples”, como tem sido propagandeado pelos meios de 

comunicação de massa. Estratégia de convencimento essa que sinaliza muito mais na 

direção do discurso politicamente correto, do que politicamente includente. Esses 

grupos sociais geralmente possuem precariedade de assentos nos espaços de deliberação 

                                                 
53

 Trabalho desenvolvido em 2011. 
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onde se traçam as políticas de conservação, o que tem privado os organismos de direção 

de conservação da oitiva das necessidades de sobrevivência desses.  

Os principais assentos têm sido ocupados predominantemente por técnicos e 

membros de organizações não governamentais estrangeiras (no caso da Amazônia), 

sujeitos esses “vazios” do ponto de vista da cumulação de saber tradicional e cultural 

dessas áreas. Os planos seriam gerados então, por agentes sociais que a despeito de não 

serem os principais interessados são, porém dotados de um maior poder de deliberação 

que as populações que ocupam esses espaços. 

Outra questão ainda se coloca nessa discussão. O que fazer, por exemplo, com o 

aumento da demanda por maquinário agrícola por parte de um grupo social, como os 

agricultores familiares, que passa a ter, a partir de determinado momento, acesso a 

crédito para compra de máquinas poluentes e potencialmente geradoras de impactos no 

solo? Tecnologias essas adquiridas com vistas ao aumento da produtividade de suas 

propriedades. A saída apontada tanto por grupos ambientalistas como por setores 

acadêmicos diversos tem sido a imposição de formas de cultivo alternativo a esses 

sujeitos.  

A inovação, porém estaria não na imposição dessas tecnologias sustentáveis a 

esses pequenos agricultores, mas na imposição a grupos de agricultores já estabelecidos 

(grandes proprietários) e inseridos no mercado internacional, que se vêem a todo tempo 

ameaçados pela iminência de pragas e flutuações de câmbio. Como garantir que esses 

agricultores adotarão novas formas de cultivo sustentáveis ambientalmente sem 

comprometer sua capacidade de produção, responsável inclusive por parcela de 

contribuição significativa na balança comercial? Ou seja, é possível garantir a 

produtividade agrícola e ao mesmo tempo conservar os recursos naturais nas 

propriedades de pequenos e grandes proprietários?  

Questão que gera outras questões, problemas tidos como perversos para a área 

de gestão, seja qual for a denominação que adquira essa construção paradigmática, a 

mudança valorativa tem sido a aposta de muitos pesquisadores.  

O aumento exponencial da racionalidade técnica, entendida aqui como o 

incremento de tecnologias de cultivo e de indústria, tem sido uma constante na evolução 

das sociedades. Desde melhoramentos de maquinários industriais ao genético, a 

racionalidade técnica (VEIGA; 2005) tem comandado a modelagem das alternativas de 

crescimento e desenvolvimento. O que tem sido colocado por autores como Veiga 

(2005), é a constatação do descompasso, já antes citado, existente entre o aumento do 
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uso dessa racionalidade instrumental e o desenvolvimento da racionalidade substantiva, 

assentada em valores de humanização e culturais. Há nesse aspecto, uma crise 

valorativa, que se impregna tanto na formação de modelos mentais individuais, mas que 

também é responsável pelas estratégias de crescimento de Estados e empresas em todo 

planeta. 

Acrescente-se ainda como desdobramento dessa variável do debate, a 

distribuição equitativa dos recursos naturais que, embora e apesar se ter assumido a 

esgotabilidade desses em diversos trabalhos, sua “repartição” não tem encontrado 

espaço devido na discussão, sobretudo na pesquisa acadêmica das áreas tidas como 

“puras” que estudam a biodiversidade. 

A conservação ainda parece estar atrelada também a lógica de acumulação do 

capital, o que parece sugerir a apropriação de conceitos como sustentabilidade, meio 

ambiente e outros pelo mesmo. O capital estaria assim fazendo uso desse discurso 

politicamente correto a fim de ocultar e fazer valer sua máxima de exploração. Veja-se a 

exemplo disso, a multiplicação de empresas nacionais e transnacionais que tem 

apostado no marketing verde
54

 como estratégia de fidelização de clientes e expansão de 

mercado consumidor.  

A adoção do marketing verde por parte desses grupos seria também sintomática 

do empobrecimento que tem marcado a própria discussão sobre sustentabilidade, por 

anos tratada como a simples garantia de que as gerações futuras teriam acesso aos 

mesmos recursos das gerações atuais, sem considerar nessa ação de garantia, a 

distribuição ainda desigual desses recursos, bem como a preservação e ampliação das 

liberdades substantivas
55

. 

A possibilidade de discutir apropriadamente a temática do desenvolvimento, 

visto como sinônimo de crescimento ou não, está para a academia assim como a 

proposição de políticas de meio ambiente e inclusão social estaria para a sociedade 

brasileira. São reciprocamente condicionadas e indissociáveis tanto do ponto de vista da 

produção teórica quanto do ponto de vista da avaliação dos organismos envolvidos e de 

suas políticas.  

                                                 
54

 Termo utilizado pelos departamentos de marketing de empresas nacionais e transnacionais para 

designar o que tem sido chamado de propaganda de produtos e serviços ecologicamente responsáveis. 
55

 Amartya Sen discute a ampliação das liberdades e capacidades dos indivíduos como variáveis legítimas 

a fim se pensar a sustentabilidade para além da preservação de espécies da fauna e de flora (VEIGA; 

2001). 
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Sob esse aspecto, deve-se ainda colocar no plano de debate, a influência dos 

condicionantes das ações do Estado na execução das políticas de conservação e 

preservação. Variável sem a qual não se poderia explicar, por exemplo, por que uma 

mesma política de conservação tende a obter resultados diferentes em espaços também 

diferentes. A diferenciação entre os espaços por sua cultura, marcos legais, normas, 

costumes, valores e crenças, apesar de reconhecida como vetor de valorização dos 

mesmos, raramente é contemplada na avaliação das causas de insucesso das ações 

estatais. Considerar essa variável no diálogo entre sustentabilidade e desenvolvimento é 

condição indispensável para se avaliar políticas de desenvolvimento em andamento e 

geração de alternativas. 

Por fim, segundo Garcia (2008; p.7) 
 

 

Un desarrollo sostenible habría de compatibilizar tres criterios. En 

primer lugar, la sostenibilidad ecológica, para lo cual el flujo de 

energía y materiales que mantiene la organización social habría de 

ajustar su escala a la capacidad de carga del planeta (...) En segundo 

lugar, la mejora de la vida o satisfacción progresiva de las 

necesidades, para lo cual los procesos económicos regulados según los 

criterios mencionados habrían de proporcionar un consumo 

socialmente considerado como suficiente y mejorarlo 

cualitativamente. En tercer lugar, asegurar una equidad aceptable en la 

distribución, que redujera los extremos desequilibrios existentes en el 

mundo actual.  

 

 

 Porém para esse autor a compatibilização desses critérios teria que lidar a 

definição de um critério de justiça, e a criação de instituições que regulem a distribuição 

dos riscos (GARCIA; 2008, p.20).  

 Outra noção importante nesse debate além da que confere a harmonização das esferas 

de equidade, conservação e crescimento o atributo de saída viável, é a de resiliência. O conceito 

de resiliência, hoje partilhado por físicos e cientistas sociais tem sido mobilizado em estudos 

centrados na relação entre efetividade de redes de associação e conservação de recursos 

naturais. 

Segundo Freire (2000) há no constructo de resiliência sinais claros da capacidade de 

proposição de alternativas a questão ambiental desenvolvidas pelos próprios grupos sociais. 

Sobre o conceito de resiliência dirá Freire (2000, 45) que essa consiste “na capacidade de 

adaptação e reorganização das iniciativas comunitárias frente a mudanças e 

distúrbios”. 
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Capacidade essa que tem alcance e efetividade determinada pela intensidade do 

capital social existente no espaço onde os grupos sociais protagonizam suas ações. Por 

esse motivo é que Freire (2000), dirá em pesquisa realizada sobre uma organização de 

agricultores familiares da região de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia, que os 

resultados alcançados pelo ingresso em mercados maiores de comercialização, por 

associações como essas, se não acompanhados pela manutenção do que ela diz ser a 

“qualidade” do capital social, estariam na base das crises associativas com repercussões 

no uso dos recursos naturais. Isso por que o acesso ao mercado por parte dessa 

associação, ao incrementar a demanda externa do que era produzido, comprometeu a 

manutenção do uso sustentável dos recursos naturais naquela região, por meio do 

abandono de uso de sistemas agroecológicos e tendência a redução da diversidade 

produtiva. 

Sob essa ótica no caso do Seridó potiguar, a existência de singularidades 

(BASTOS; 2009) para o reforço do capital social e de viabilidade econômica 

(ARAÚJO; 2011), poria essa região como ilustrativa, da capacidade de resistir a crises. 

Primeiramente, por criar alternativas a sua reprodução social e econômica, após período 

de crise na década de oitenta e em segundo lugar, pela existência de “sementes” para a 

solução das questões ambientais, apontada por este trabalho, no semi-árido. Tem essa 

região do Estado do Rio Grande do Norte então o desafio de garantir a sincronia entre o 

ingresso no mercado ampliado de seus produtos e preservação de seu capital social. 

Sincronia essa da qual depende o incentivo para a formação de estratégias sustentáveis 

de uso dos recursos naturais da região. 

Aqui reside, portanto, a importância do estudo da questão ambiental no Seridó 

potiguar, sob o ponto de vista da capacidade de sua sociedade em reinventar-se 

econômica e socialmente, num ciclo de aprendizado só possível com a existência de 

fortes laços de identidade. 

 

 

2.3.3 Pobreza e Meio-Ambiente: semelhança de questões 

 

 

A harmonização entre as esferas de equidade social, eficiência econômica e 

conservação ambiental (BUARQUE; 1995, SACHS; 2004), situa-se na centralidade 

tanto das investigações, quanto das inúmeras proposições de equacionamento por parte 
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de instituições como o Estado e da sociedade como um todo. Conforme apontado por 

Sen (2002), os principais desafios hoje em voga poderiam ser resumidos nas questões 

de desigualdade e de meio ambiente.  

O que deve ser lembrado nesse sentido ainda que, as categorias de exclusão 

social e de pobreza, apesar de serem dotadas de imprecisão conceitual, tem nos 

indicadores construídos ao longo da investigação dos temas, um papel fundamental no 

que Ivo (2004), chama de focalização de grupos sociais em condição de vulnerabilidade.  

Acredita este trabalho que: Em primeiro lugar no que se refere à imprecisão 

conceitual apontada por Martins (2003) e Ortega et al (2004), essa pode ser usada a 

favor de uma ampliação da consideração dos múltiplos aspectos da pobreza. Apesar de 

se reconheça que as medidas convencionalmente utilizadas para sua medição, embora 

úteis, sejam limitadas e em segundo lugar que a abordagem da questão da pobreza, que 

considera a privação de capacidades como uma dos principais variáveis, é a que mais se 

aproxima de uma teoria atenta a emancipação dos sujeitos. 

Nesse ponto da discussão sobre a temática do meio-ambiente o que fica é que: a 

questão ambiental é uma questão sociológica, pois por trás dos processos naturais, 

existem também processos sociais (FERREIRA, 1998; LEFF, 2002) que, especialmente 

após a imposição da lógica industrialista de apropriação dos recursos naturais (DUPAS; 

2006) condicionam o uso e forma de aproveitamento desses. O que leva a segunda 

constatação, de que a investigação das questões de meio-ambiente, encontra-se 

ameaçada pelos diversos reducionismos de ordem econômica, biológica e social. 

Com fins de evitar tais reducionismos, deve-se por um lado buscar uma 

integração das áreas de investigação no exame dessas questões e por outro ver a questão 

ambiental como também uma das variáveis da questão social contemporânea, que é 

segundo a perspectiva de Polanyi (1968) oriunda de “uma divisão do trabalho 

imobilizadora, estardandização da vida, supremacia do mecanismo sobre o organismo e 

da organização sobre a espontaneidade”. 

 

 

2.4  As instituições – Institucionalização, conceito e importância 

 

 

Para o enfrentamento das questões da pobreza e do meio-ambiente, tem-se 

apostado, sobretudo no desenvolvimento de políticas como as de transferência de renda 
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direta, no caso da pobreza, e na implementação de marcos regulatórios que demarquem 

áreas de preservação e estabeleçam sanções a infratores ambientais. 

Segundo pesquisas recentes centradas no estudo da efetividade das políticas 

públicas, como as de crédito rural (BASTOS; 2006), aponta-se, porém que além da 

elaboração cuidadosa dessas políticas, uma outra variável condicionaria o alcance das 

mesmas.Segundo Bastos (2006), o ambiente institucional no qual se implementam tais 

ações é responsável tanto pelo sucesso dessas quanto pelo fracasso.Nesse sentido afirma 

Bastos (2006; p. 25) que “ o ambiente institucional condiciona as ações promovidas 

através do Estado, com os grupos cooperando e potencializando, ou resistindo, 

impregnando seus objetivos e metas com mudanças estruturais que produzem 

resultados inesperados”. 

 No que se refere à questão do meio-ambiente, a aplicação de uma legislação 

ambiental eficaz e uma fiscalização atuante, apesar de válidas, seriam limitadas, não 

apenas pelo não cumprimento das leis, visão que predomina entre grande parte da 

sociedade brasileira, mas, essencialmente por que esse mesmo marcos de regulação 

possui agilidade de mudança diversa de conformidade com a velocidade de modificação 

das “regras do jogo” na sociedade. Por esse motivo é que dirá North (1993) que  

 

 

aunque las normas formales pueden cambiar de la noche a la manãna 

como resultado de decisiones políticas o judiciales, las limitaciones 

informales encajadas en costumbres, tradiciones y códigos de 

conducta son mucho más resistentes o impenetrables a las políticas 

deliberadas (NORTH, 1993; p.17). 

 

 

 Percebe-se, portanto que a solução de questões fundamentais esbarram, não 

apenas numa anunciada incapacidade resposta dos poderes públicos, mas de modo 

subjacente, num complexo de valores, crenças e hábitos, dispersos na sociedade 

brasileira. Isso coloca a questão muito mais no plano da mudança valorativa e 

institucional, do que no plano da mudança de leis ou de planos de intervenção bem 

elaborados. Por esses motivos é que a teoria institucional pode ser indicada como uma 

das mais importantes contribuições para o entendimento dos grandes dilemas da 

sociedade brasileira. 

 É com base nesse traço abstrato, porém definidor de realidades, de sucessos e 

fracassos das ações humanas que, por exemplo, o conceito de espaço geográfico, como 
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um dado da regulação definido por horizontalidades e verticalidades (SANTOS; 1990) 

aproxima-se da discussão presente neste trabalho.  

Mais precisamente no que se refere aos aspectos da horizontalidade que para 

Santos (1990, p. 56) podem ser entendidas como o “domínio do cotidiano 

territorialmente partilhado com tendência a criar suas próprias normas fundadas na 

similitude”. De fato, e no mesmo sentido do já exposto, são essas horizontalidades que 

assentadas no cotidiano dos sujeitos criam também suas próprias normas, costumes e 

valores que resistem a deliberações vindas de “cima”. Como se dá, porém esse processo 

que institucionaliza valores e normas na realidade?  

 

 

2.4.1. Institucionalização e instituições 

 

 

A atenção à sedimentação dos valores e normas na sociedade se faz presente nas 

ciências sociais, em especial na sociologia, por meio de autores como Durkheim (1999), 

segundo o qual “a sociologia pode ser chamada a ciência das instituições, de sua gênese 

e de seu funcionamento”. Conceitos como os de representação social e de consciência 

coletiva, desenvolvidos por este autor, cercam-se em todas suas elaborações de 

elementos semelhantes e úteis a compreensão do modo como determinados costumes e 

valores, consubstanciam-se em leis e imposições a totalidade da sociedade.  

Quando Durkheim (1999) trabalha com o conceito de solidariedade mecânica, na 

divisão do trabalho social, está usando em todo tempo o paradigma da similitude para a 

distinção entre esse tipo e o outro de solidariedade. Ora, segundo essa concepção, a 

sociedade que realize movimentos segundo noções de forte pertencimento, só possível 

graças a essa consciência de que se está partilhando valores entre seus indivíduos, 

funda-se num tipo de solidariedade do tipo mecânica. Mecânica por ter nas células 

formadoras do seu todo- os indivíduos - um agir condicionado muito mais por uma 

coerção forjada na sua história do que um agir segundo uma consciência 

individualizada. 

A partir dessa “mecanicidade” do agir dos sujeitos, nas sociedades marcadas por 

esse tipo de solidariedade, é que se pode nesse sentido melhor compreender que acima 

dos sujeitos há uma consciência que se sobrepõe aos indivíduos e subordina suas 

escolhas. Nesse sentido, o indivíduo não escolheria plenamente seu destino ou seria 
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totalmente imune a constrangimentos para realizar suas vocações. Ele “decide” com 

base nos instrumentos de escolha a ele oferecidos e moldados durante sua socialização, 

mas também “escolhe” aquilo que lhe é oferecido como alternativa. Na perspectiva de 

Berger & Luckman (2004), quando tratam das origens da institucionalização, o 

indivíduo homem possui  

 

 

Apenas a natureza humana, no sentido de constantes antropológicas 

(por exemplo, abertura para o mundo e plasticidades da estrutura dos 

instintos), que delimita e permite as formações sócio-culturais do 

homem. Mas a forma especifica em que esta humanização se molda é 

determinada por essas formações sócio culturais, sendo relativa às 

suas numerosas variações. Embora seja possível dizer que o homem 

constrói sua própria natureza ou, mais simples ainda, que o homem se 

produz a si mesmo (BERGER & LUCKMAN; 2004, p.32). 

 

 

 Este homem que produz a si mesmo, não possui, desde o nascimento, os meios 

de ordenação da sua vida social. Requer-se para essa ordenação, sem a qual esse homem 

viveria num caos, estruturas que reduzam a incerteza das relações e tornem possível a 

formação de estratégias de cooperação em lugar de um comportamento voltado para a 

satisfação auto-centrada. Tais estruturas, produtos da ação humana e também produtoras 

dessas, serão baseadas na habituação do comportamento dos indivíduos. 

 A opção por determinado comportamento em detrimento de outro, é determinada 

basicamente então, por uma busca em reduzir incerteza, para a previsão da ação do 

outro e por uma redução dos esforços empregados para se compreender o mundo a sua 

volta. Segundo Berger & Luckman (2004, p. 64-65), 

 

 

Toda atividade humana está sujeita a habituação. Qualquer acção 

repetida com freqüência acaba por se moldar num padrão que pode 

depois ser reproduzido com economia de esforço e que, ipso facto, é 

apreendido pelo executante como esse padrão. Habituação implica, 

além disso, que a ação em questão possa ser de novo executada no 

futuro, da mesma maneira e com a mesma economia de esforço. 

 

 

 Essa habituação, que antecede a institucionalização, fornecerá por sua vez 

também a direção da ação humana. É a partir dessa última que derivarão as instituições 
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reconhecidas e legitimadas por todos aqueles que percebem no hábito certa sensação de 

know how da realidade. As instituições surgem sempre que há, portanto “uma 

tipificação recíproca, por tipos de actores, por ações tornadas hábitos. Dito de maneira 

diferente, qualquer uma dessas tipificações é uma instituição” (BERGER & 

LUCKMAN; 2004, p. 66). 

O papel das tipificações nessa discussão torna-se especialmente relevante 

quando Hodgson (1997, p. 81) relembra que “enquadramento conceptual adquirido 

reflete nossa cultura e as normas e regras sociais que herdamos”.  

Para esse autor, a realidade possui um aspecto duplo. Existiria a realidade fora 

de nós, essa independente da cognição que temos dela e a realidade dentro de nós, em 

parte socialmente construída. Essa questão, a da cognição, possivelmente omitida de 

modo intencional, segundo Hodgson (1997), é crucial principalmente a fim de que se 

saiba que a ausência da convergência de propósitos por parte dos sujeitos, não advém 

tão somente da falta de informação, porém do modo diverso de apreensão da realidade. 

Os indivíduos apesar de partilhar tipificações, seguem sendo diferentes e todos seriam 

possuidores de “lentes” de entendimento da realidade também distintas. Essa 

constatação reduziria enormemente o alcance de teorias fundadas na indiferença aos 

padrões cognitivos de apreensão da realidade.  

Porém, o caráter departamentalizado da academia segundo Bastos (2006) 

emerge como principal dos obstáculos a evolução da teoria institucional. Segundo este 

autor os “institucionalistas, em confronto com a doutrina neoclássica, afirmam que não 

é a racionalidade, mas são as formas de pensar e os costumes que movem o 

comportamento econômico” (BASTOS; 2006, p.90). 

Apesar do estudo das instituições ser ainda marcados por divergências entre seus 

formuladores, divididos principalmente entre “velhos” e “novos’’ institucionalistas, 

segundo Bastos (2006) surgem consensos importantes na discussão. Assume-se que as 

instituições: regulam o comportamento humano; moldam o comportamento humano; 

reduzem o nível de incerteza nas relações sociais e são produzidas pela ação humana. 

Segundo esse autor, a ênfase nos aspectos psicológicos, sociais e políticos no estudo dos 

fenômenos sociais, bem como a atenção aos sistemas de conhecimentos e crenças, 

regras formais e informais, é mérito ainda da perspectiva institucional. 

 O que seriam então, as instituições? Dukheim (1999), dirá que “pode-se chamar 

instituição todas as crenças e todos os modos de conduta instituídos pela coletividade”. 
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Modos de conduta que na perspectiva de North (1993), serão condicionados pelo que o 

mesmo chamará de regras do jogo de uma sociedade. Desse modo para North (1993),  

 

 

as instituições são as regras do jogo de uma sociedade, ou, mais 

formalmente, são os constrangimentos  recebidos humanamente que 

dão forma à interação humana. Em conseqüência, essas estruturas 

incentivam mudanças no homem, tanto política, social, ou 

economicamente (NORTH; 1993, p.23). 

 

 

 Outro conceito importante para o que seriam tais estruturas é dado por Reis 

(2009, p.15) quando afirma que as “instituições são, assim, o elo de ligação entre o 

mundo secular, prosaico, composto por sujeitos reais e diversos , e o mundo 

idealizado”. 

 Para este trabalho adotar-se-á noção de instituição como sendo uma estrutura 

regulativa vinculada a configurações de poder no espaço local. De acordo com 

Appendini & Nuijten (2002) a idéia de instituição como uma 

 

 
Estructura normativa y reguladora implica automáticamente la 

existência de diferencias de poder e intereses divergentes entre la 

gente involcucrada en ella(...) Las instituições están vinculadas a 

configuraciones de poder y dominación más amplias y pueden 

reproducir las obligaciones ideológicas y políticas a las cuales están 

atadas ( APPENDINI & NUIJTEN; 2002, p. 75). 

 

 

 A importância dessas estruturas para a vida das pessoas e de suas estratégias de 

reprodução social liga-se desse modo não só aos aspectos de cognição, mas também as 

manifestações de poder e dominação no espaço local. 

 

 

2.4.2 As instituições nos contextos locais  

 

 

O deslocamento do foco da teoria do crescimento econômico, em direção as 

instituições que tornariam o desenvolvimento possível, é uma dos principais 

desdobramentos da aplicação da teoria institucional às realidades locais. Porém, 
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segundo Evans (2003), essa mudança de foco do capital para a formação de instituições 

promotoras de mudanças, equivoca-se ao atribuir ao que ele chama de “monocultura 

institucional” a função de redimir regiões atrasadas. Instituições que sejam 

“transportadas” a regiões menos desenvolvidas, devido ao “sucesso” obtido nos países 

onde foram “concebidas”, terminam por passar por cima de especificidades culturais e 

neutralizariam a ação protagonista. 

Aqui se insere a reflexão de Appendini & Nutjen (2002), quando afirma que a 

importância das intermediações na promoção do desenvolvimento local, é exatamente o 

de “devolver” o poder as populações. Pensamento que se alinha também a teoria das 

capacidades de Sen (2000), que para Evans (2003) seria o reverso da virada equivocada 

em direção à “monocultura institucional”.  

Na verdade, segundo ainda Appendini & Nutjen (2002), essa aposta nas 

características da esfera local, de suas rugosidades (SANTOS; 2000) e singularidades, é 

que deve caracterizar os projetos de desenvolvimento que “atribuyen a las 

instituiciones locales un papel central en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los pobres” (APPENDINI & NUTJEN; 2002, p.28). O desafio, porém, segundo esses 

mesmos autores , é de como promover instituições dessa natureza onde elas ainda não 

existem. 

A mudança em direção a valorização da dimensão institucional apesar de 

sinalizadora de mudanças significativas, por meio do incentivo ao exercício da inovação 

e da criatividade das populações mais pobres, perigosamente, aproxima-se, no entanto, 

de uma insistência na adoção de desenhos institucionais impostos de fora (EVANS; 

2003). Imposição essa mais sentida onde mais fragilizada for à cultura local. 

A proposta para o estudo acerca da importancia das instituições em contextos 

locais , passa também , preliminarmente , por uma conceituação precisa do que se está 

chamando de instituição, com fins de se evitar a confusão entre essas e as organizações 

(APPENDINI & NUTJEN; 2002). A necessidade dessa distinção é defendida por North 

(1993; p.58), que afirma que “una distinción capital em este estudio se ocupa de las 

instituiciones y organizaciones u organismos”. North (1993) utiliza a analogia da 

dinâmica existente em um jogo entre duas equipes para ilustrar a idéia de que, enquanto 

as instituições seriam as regras do jogo, as organizações seriam as equipes em disputa. 

Funcionariam as instituições, para North (1993), então, como uma rede de incentivos e 

constrangimentos disponíveis às “equipes” para a satisfação de seus objetivos. 
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É de Appendini & Nutjen (2002), no entanto, a exemplificação que 

possivelmente para este trabalho melhor se adéqüe. Segundo esses autores “Las escuelas, 

la coperativa lechera o la empresa forestal son organizaciones que existen porque una serie de 

“reglas de trabajo o instituciones subyacentes las definen y le dan um significado” 

(APPENDINE & NUTJEN; 2002, p. 74).  

É amparando-se, todavia em outro autor que esses definirão as instituições como 

sendo “las estructuras de tipo regulativo, normativo y cognoscitivo que dan establidad, 

coherencia y significado ao comportamiento social. Las instituiciones son 

transportadas por diferentes médios: cultura, esctructuras y rutinas” (SCOTT;1995 

apud APPENDINI & NUTJEN; 2002, p. 76), ao passo que as organizações seriam 

“Entidades construidas en torno a processos definidos que aseguran el logro de objetivos 

detreminados. La estructura organizacional se basa en la defincion de roles y funciones 

distintas y las reglas organizativas deben asegurar um desempeño confiable”.  

 O incentivo à formação de redes associativas com alto grau de participação e 

promotoras do desenvolvimento, outorga ao ambiente no qual se dê esse incentivo 

função determinantes. Além da ação impositiva do Estado e mesmo de ações levadas a 

cabo por organizações direcionadas a fins de desenvolvimento, o ambiente 

institucional
56

 finda sendo o elemento chave para o entendimento do sucesso ou não 

dessas iniciativas. Segundo Bastos (2006), ao discorrer sobre a compreensão do que seja 

ambiente institucional , destaca entre outros apontamentos o fato de que  

 

 

O comportamento dos agentes mediadores de intervenção não é 

reflexo apenas do script dos organismos, mas um mix entre os 

objetivos, a experiência acumulada de seus agentes na relação com as 

entidades que representam e o resultado da interação com o meio, com 

seus códigos de conduta, suas crenças, sua cultura, suas limitações 

físicas (BASTOS; 2006, p.145). 

 

 

 É levando-se em conta esse referencial, que se pode assumir que a 

implementação de soluções propostas para as questões da pobreza e de meio ambiente,  

                                                 
56

  “A efetividade das intervenções em determinada realidade social requer também o apoio de 

instrumentos orientados para fins, seja no que se refere ao aparato legal (Constituição, leis, decretos, 

portarias, regulamentos, ajustamentos formais de conduta, etc.), indispensável ao controle das ações, 

como também aos organismos públicos, parcerias privadas e mediadores em geral, com seus scripts e 

desempenho assegurado na implementação das ações. Esse conjunto de regras e organismos deve ser 

denominado de arranjo institucional “ (BASTOS,2006;p. 144).Grifo nosso. 
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alcançariam sucesso , condicionadas muito mais pelo produto da interação entre essas 

intervenções e os códigos de cultura e crenças da sociedade, do que pela presença ou 

ausência da ação do Estado.  
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CAPÍTULO III  

Caminhos de Investigação no Seridó Potiguar 
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CAPÍTULO III – Caminhos da pesquisa: Análise e discussão de resultados 

 

 

3.1 Tessituras metodológicas 

 

 

 Para a execução desta investigação, foi adotada, segundo a perspectiva de 

Appendini & Nutjen (2002), uma metodologia de estudo de natureza aberta e flexível. A 

adoção desse enfoque para o presente trabalho de investigação justifica-se na medida 

em que, a contribuição para os estudos sobre a região do Seridó potiguar, adviria da 

contemplação das variáveis de ordem institucional ainda pouco presente nos esforços de 

pesquisa sobre essa região. Segundo esses autores, a abertura e a flexibilidade 

justificam-se ainda pelo fato de que o estudo das instituições requer antes de tudo, um 

esforço pela busca de um olhar interdisciplinar dado a complexidade dos processos 

institucionais. 

 O estudo da dinâmica dos processos institucionais e da sua influência na 

determinação de acessos a recursos por parte dos sujeitos nas esferas locais, estudada 

por Appendini & Nutjen (2002), para esses autores, requer um marco multidisciplinar 

dotado de caráter flexível. A fim de proceder à aplicação desse enfoque aberto e 

flexível, sugerido por Appendini & Nutjen (2002), este trabalho optou por trabalhar 

primeiramente com um levantamento de dados secundários (quantitativos) sobre os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais da região do Seridó potiguar. Em um 

segundo momento, procedeu-se a coleta de informações sobre a recuperação econômica, 

condições de vida da população e questões ligadas ao meio ambiente na região, por 

meio de entrevistas realizadas em campo, com representantes de organizações de 

intervenção na região.  

As organizações que foram entrevistadas nas pessoas dos seus representantes 

foram: Na área de pesquisa sobre a temática do meio-ambiente no semi-árido, A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Na área de intervenção direta e 

articulação de ações na região, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó 

(ADESE) e a liderança executiva da Articulação do Semi-Árido (ASA); Na área de 

intervenção do Estado, o Núcleo de Estudo de Desertificação (NUDE) do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (IDEMA) e o representante das 

ações do Instituto de Meio-Ambiente e da Amazônia Legal (IBAMA) no Seridó; e a 
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Cooperativa de Eletrificação Rural do Piranhas LTDA(CERPIL). Após o levantamento 

dos dados de natureza quantitativa e qualitativa, seguiu-se o cruzamento das 

informações para o teste da hipótese do trabalho. 

 Resumem-se assim então, as etapas de pesquisa trilhadas por este trabalho: 

Quanto ao procedimento de pesquisa, optou-se pelo levantamento de dados de natureza 

secundária sobre produção de riqueza na região, distribuição dessa e de indicadores de 

pobreza absoluta, pobreza subjetiva, índice de GINI, IDH, utilização das terras, 

sobretudo as áreas inaproveitáveis para agricultura e pecuária, matas e florestas e terras 

degradas. Ainda quando da coleta de dados secundários, foi feito levantamento de dados 

de utilização de lenha como matriz energética para atividades agroindustriais no Seridó, 

número de pessoas empregadas nessas atividades, consumo de lenha e principais 

espécies vegetais utilizadas. 

As fontes de informação utilizadas foram: a pesquisa bibliográfica de trabalhos 

anteriores sobre a questão do meio-ambiente na região; os censos agropecuários do 

IBGE para a coleta de dados secundários referentes à utilização da terra; demais 

indicadores de ordem econômica e social foram coletados nas bases de dados oficiais 

disponíveis no IBGE e IDEMA. As coletadas em campo, de natureza qualitativa, foram 

feitas por meio da realização de entrevistas já antes descritas.  

O universo de pesquisa foram os municípios formadores das micro-regiões do 

Seridó Oriental e Ocidental. Essas olhadas a partir dos indicadores oficiais dos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais disponíveis, sempre vistas sob o ponto de vistas das 

instituições escolhidas para a pesquisa, com atuação direta naquele espaço. 

 Deve-se assinalar que algumas recomendações para o estudo das instituições 

feitas também por Appendini & Nutjen (2002), são feitas antes do procedimento das 

etapas da pesquisa, especialmente quando da análise dos dados coletados. Sendo elas: o 

não empreendimento de esforços além do permitido, para a formação de uma visão 

completa sobre as instituições; Não se prender a classificações superficiais sobre as 

instituições; Definir a relação existente entre as instituições e a diferenciação sócio-

econômica e por fim, determinar quais instituições são importantes para as políticas de 

desenvolvimento. 
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 3.2 Dados secundários e entrevistas 

 

 

 3.2.1 Produção de riqueza no Seridó Potiguar 

 

 

 A recuperação econômica da região do Seridó Potiguar referenciada por Araújo 

(2011) e Morais (2005), pode ser comprovada por meio da análise da variação de 

indicadores oficiais fornecidos pelo IBGE como o PIB e PIB per capita, entre os anos 

de 2004 e 2008. Além da variação positiva verificada entre esses anos que, apesar de ser 

verificada em outras regiões do Estado e até do Nordeste como um todo, as micro 

regiões do Seridó Oriental e Ocidental, experimenta nesse período uma variação em 

ritmo próximo a dessas unidades de análise.  

Se considerada a diferença percentual do Produto Interno Bruto de 2004 e o 

Produto Interno Bruto do ano de 2008 das micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental, 

tem-se um valor aproximado de 35,50% de variação positiva (tabela 08). Ora, essa 

mesma variação para o Estado do Rio Grande do Norte como um todo, para a região 

Nordeste e o Brasil foi respectivamente de 37,85%, 38,85% e 56,16% no mesmo 

período (tabela 07). 

 

 

Tabela 07: Variação real anual do Produto Interno Bruto 

2004 a 2008 - Brasil, Nordeste Rio Grande do Norte* e Seridó** 

Ano Brasil RN Nordeste Seridó 
Ano Valor Diferença  Valor Diferença  Valor Diferença  Valor Diferença 

2004 1.941.498  

56,16 % 

15580  

38,85% 

247.043  

37,85% 

746.509  

35,50% 2008 3.031.864 25481 397.503 1.153.000 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2008. * Em 1.000.000 **Em 1.000 

 

 

 A intensidade do aumento do Produto Interno Bruto das micro-regiões do Seridó 

Oriental e Ocidental entre os anos de 2004 e 2008 reforça, portanto a idéia de que a 

recuperação econômica da região, iniciada na década de oitenta após a crise de estrutura 

produtiva, tem tido continuidade em anos recentes.  

A taxa percentual de variação do PIB das micro-regiões do Seridó Oriental e 

Ocidental, ano a ano, entre 2004 e 2008 está expressa na tabela 07. Taxa essa também 

que acompanha a média, entre esses anos, do Nordeste e do Rio Grande do Norte como 
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um todo. Essa continuidade aponta numa sustentabilidade econômica de seu 

crescimento em patamares, conforme demonstrado, aproximados às medias de 

crescimento da região Nordeste e do Estado do Rio Grande do Norte na sua totalidade, 

apesar do recebimento de menos investimentos externos nessa região. 

 

 

Tabela 08: Variação real anual do Produto Interno Bruto 

2004 a 2008 - Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte 

Ano Brasil Nordeste RN 

2004-2005 4,29 4,57 3,16 

2005-2006 4,83 4,77 3,97 

2006-2007 2,60 4,80 6,10 

2007-2008 4,50 5,50 5,20 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2008. 

 

 

 No que se refere aos aspectos ligados a variação do Produto Interno Bruto, 

percebe-se também um decréscimo na participação do PIB Estadual, por parte da 

contribuição à sua totalidade, pelas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental. No 

ano de 2004, a região participou com um percentual de 4,79 % da composição do PIB 

do Estado do Rio Grande do Norte. Já no ano de 2008, essa participação foi de 4,52%. 

Apresentando, portanto uma diferença de 5,63%, entre esses anos (tabela 09) o que 

indica um retrocesso, embora tímido, de seu processo de geração de riqueza em quatro 

anos. 

 

 

Tabela 09:Valor absoluto e diferença percentual da participação do PIB das micro-regiões 

do Seridó Oriental e Ocidental no PIB do Estado do Rio Grande do Norte 

 nos anos de 2004 e 2008 

 

Ano 

 

Valor em R$ 1.000 

Percentual no Total 

Estadual 

Diferença percentual 

entre 2004 e 2008 

2004 746.509 4,79  

5,63% 2008 1.153.036 4,52 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),     2008. 

 

 

 De outro lado, observa-se, porém variação positiva, sob o ponto de vista da 

variação do PIB per capita das micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental do Rio 

Grande do Norte. Enquanto no Estado do RN, a renda per capita, no ano de 2007, era 

de 7607 reais, nessas micro-regiões verificou-se um valor de 5.097 reais. Já no ano de 
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2008, o PIB per capita do Seridó oriental e ocidental foi de 5.765 reais, verificando-se, 

uma diferença percentual da ordem de 13,10% em relação ao ano de 2007 (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10: Valor absoluto e diferença percentual do PIB per capita das micro-regiões do 

Seridó Oriental e Ocidental e do Estado do Rio Grande do Norte  

nos anos de 2007 e 2008 

 

Ano 

 

Seridó Oriental e Ocidental 

 

Rio Grande do Norte 

 

2007 / 2008 

 

Valor em R$ 

1.00 

Diferença 

percentual entre 

2007 e 2008 

 

 

Valor em R$ 

1.00 

Diferença 

percentual 

entre 2007 e 

2008 

 

2007 

 

5.097 

 

 

 13,10% 

 

7.607 

 

 

 8,48%  

2008 

 

5.765 

 

8.203 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),     2008. 

 

 

 Importa ainda considerar sob os aspectos da riqueza produzida no Seridó 

potiguar, a variação da contribuição dos três setores produtivo da região na composição 

do Produto Interno Bruto total, entre os anos de 2005 e 2007. Dentro dessa análise, 

sobressaem dados que comprovam a importância assumida pelo setor de serviços para a 

região, que em todos os três anos considerados manteve-se como maior contribuição a 

formação do PIB das micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental (tabela 13). Segundo 

a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ione 

Rodrigues Diniz Morais.  

 

 

No que se refere ao contexto da economia urbana, nós vamos ter nesse 

período a consolidação de um processo que já vinha se delineando na 

década de sessenta  que era o processo de fortalecimento do terciário 

na região.No entanto é preciso observar que essa economia terciária 

no Seridó diferentemente de regiões dinâmicas ela está aportada pelo 

Estado.Então na nossa visão, na perspectiva que nós estudamos a 

região nós consideramos que é há uma expansão do setor terciário, 

mas uma expansão perpassada de fragilidades porque acaba sendo 

refém do capital que circula em função de atividades que estão 

associadas ao Estado (Entrevista realizada em 13 de julho de 2011). 
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Tabela 11: Percentual* da contribuição dos setores produtivos na formação do PIB das 

micro-regiões do Seridó Oriental entre os anos de 2004 e 2006 

Ano Setor 

Agropecuário 

Setor   

Indústria 

Setor 

 Serviços 

2005 14,22 19,16 66,61 

2006 15,87 18,4 65,65 
2007 12,36 22,20 65,42 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do RN - IDEMA (IBGE), 2008. 

 

 

 A comprovação da recuperação econômica da região do Seridó é apontada em 

trabalhos anteriores, como os de Araújo (2011) e Morais (2005). Os dados aqui 

apresentados, alguns de ordem mais recente, como os referentes ao PIB do ano de 2008, 

confirmam, porém o seguimento de um processo de sustentação de sua recuperação 

econômica que até o presente momento mostra-se dotado de eficiência e de dinamismo.  

Até aqui se tem que: primeiro, entre os anos de 2004 e 2008, teve-se segundo 

esses dados nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental uma variação da soma de 

suas riquezas produzidas em um ritmo assemelhado ao do Nordeste e do Estado do RN 

como um todo; Segundo, a participação na formação do PIB estadual dessa região 

também mostra-se porém em decréscimo, o  que não ocorre quanto ao PIB per capita, 

que apresentou evolução maior que a do Estado entre esses anos.Por último chama a 

atenção a contribuição do setor de serviços para formação do PIB regional entre os anos 

de 2005 e 2007, sempre mantendo-se com maior percentual em relação aos setores 

agropecuários e de industria.  

A recuperação econômica no Seridó, sinalizada por Araújo (2011) e Morais 

(2005), segue e comprova o dinamismo atribuído a essa região do semi-árido potiguar.  

 

 

3.2.2 Pobreza no Seridó Potiguar 

 

 

 A discussão acerca dos limites do alcance das benesses do crescimento 

econômico, já a muito levantada, serve ao exame da realidade do Seridó potiguar neste 

trabalho duplamente. Serve por que além dos aspectos de crescimento econômico, há 

indicações também da melhoria de indicadores sociais importantes na região. Serviu 

também, e aqui, em sentido inverso, na edificação de um insight formado ao longo deste 

trabalho, que contesta o real impacto das melhorias anunciadas. Conforme dito em 
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capítulo anterior, mesmo a pobreza pode ser por vezes, apesar das tentativas para sua 

definição, ser confundida como sinônimo apenas de privação de renda. 

 Quando se examina o índice que traduz o nível de desigualdade na região do 

Seridó potiguar no ano de 2003(tabela 14) e compara-se com o mesmo índice no nível 

estadual, as micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental apresentam menor 

desigualdade. Esse também é o entendimento presente na declaração da pesquisadora da 

UFRN, Ione Rodrigues. quando relaciona o papel da reestruturação produtiva no Seridó, 

se não a plena extinção da desigualdade, ao menos a possibilidade de   

 

 

Encontrar alternativas e estratégias pra continuar a viver aqui. Formas 

de sobreviver na região, mas não estou falando de sobrevivência e 

subsistência em estado de miséria não é disso que eu estou falando 

[...]. A subsistência de sobreviver aqui em condições dignas de 

produzir, de viver com dignidade (Entrevista realizada em 13 de Julho 

de 2011). 

 

 

Tabela 12: Índice de GINI nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental,  

e no Estado do Rio Grande do Norte em 2003 

 

Unidades  

 

GINI 

 

Seridó 

 

0,40 

 

Rio Grande do Norte 

 

0,49 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2003. 

 

 

 Do mesmo modo, quando se examina o índice de pobreza absoluta
57

 das micro-

regiões do Seridó Oriental e Ocidental que em 2003 era de 50,8% e o do Estado do RN 

que era 52,57% (tabela 13), novamente confirma-se a noção de que a pobreza nessas 

micro-regiões, segundo índices oficiais, surge como menos intensa que na totalidade do 

Estado. 

 

 

 

 

                                                 
57

 A linha de pobreza adotada aqui pelo IBGE é de setenta reais por pessoa. 
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Tabela 13: Índice de Pobreza nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental,  

e no Estado do Rio Grande do Norte em 2003 

 

Unidades  

 

Pobreza (em percentual) 

 

Seridó 

 

50,88 

 

Rio Grande do Norte 

 

52,57 
Fonte: Elaboração própria  com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2003. 

 

 

 O que surge como dado dissonante no ano de 2003, segundo o IBGE, é que 

indicador de pobreza absoluta mostra-se inferior ao do Estado do RN, mas quando 

considerado, a medida de pobreza subjetiva (tabela 14), as micro-regiões do Seridó 

Oriental e Ocidental, apresenta maior índice que o estadual. 

 Essa constatação situa-se de modo apropriado quando da discussão levantada 

por Martins (2003), que diz ser fundamental a compreensão do fenômeno da pobreza, 

ter-se na consideração dos “pobres” sobre seu estado, a noção do que ela representa. 

Fato curioso, pois segundo a mesma fonte, o IBGE, embora as micro-regiões do Seridó 

Oriental e Ocidental tenham, relativamente, menor pobreza absoluta que no Estado, o 

entendimento de que se é pobre é mais intenso nessas regiões. 

 

 

Tabela 14: Índice de Pobreza subjetiva nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental,  

e no Estado do Rio Grande do Norte em 2003 

Unidades  Pobreza Subjetiva 

(em percentual) 

 

Seridó 

 

59,49 

 

Rio Grande do Norte 

 

52,57 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2003. 

 

 

 De fato, quando considerado aspecto mais ligados a renda da população dessas 

regiões, caminha-se na confirmação de uma melhoria nas condições de vida da mesma. 

O aspecto da renda é também para a operacionalização de vocações, acessos e 

realização de funcionamentos. Segundo Sen (200), a renda possui caráter instrumental 

que não deve ser desconsiderado quando do estudo sobre pobreza, embora o mesmo 

ressalte que concentrar-se exclusivamente nesse aspecto seja um problema do ponto de 

vista das ações do Estado. 
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 Nesse aspecto, as micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental entre os anos de 

2000 e 2010, experimentam significativas melhoras. Quando, examina-se o percentual 

de domicílios sem renda nas regiões em 2000, esse é de 8,87%. Dez anos depois, 

segundo dados preliminares do censo demográfico do IBGE de 2010, o percentual de 

domicílios sem rendimento cai para 4,13% (tabela 15). Ganho importantíssimo que 

potencializará conforme citado anteriormente por Sen (2000), aumento também das 

capacidades dos indivíduos.  

 

 
Tabela 15: Percentual de domicílios sem rendimento nas  

Micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental, 2000 e 2010 

 

Anos 

 

Número de famílias 

2000 8,87% 

2010 4,13% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 

 

 O segundo aspecto da hipótese deste trabalho, de que a pobreza nas micro-

regiões do Seridó Oriental e Ocidental tem diminuído, segundo os dados aqui 

apresentados verifica-se parcialmente e isso por dois motivos.  

O primeiro refere-se ao fato de que ainda precisa-se melhor compreender a 

ligação entre a redução do percentual de domicílios sem renda indicada entre 2000 e 

2010 e os efeitos da recuperação econômica experimentada. Isso por que, parte do 

aumento da renda familiar em todo Nordeste, tem advindo segundo inúmeros trabalhos, 

dos programas de transferência de renda do governo federal como bolsa família.  

Dito de outro modo, não há dados aqui apresentados que comprovem que esse 

aumento de domicílios com renda, seja resultado de melhoria distribuição de ganhos da 

reestruturação econômica. Outros dados como inserção no mercado de trabalho das 

famílias devem ser analisados em trabalho posterior a fim de melhor compreender esse 

processo. Segundo o presidente da ADESE, F.F.G.N. pode-se apontar, porém que de 

fato, houve uma melhoria das condições de vida da população do Seridó. Segundo ele 

 

 

Entendo que sim. Houve uma melhoria de vida nas pessoas da região 

do Seridó. De um modo geral houve uma melhoria nas pessoas.Como 

eu disse no início de nossa conversa, levados pela capacidade de 

sobressair-se, de inventar, de querer sair de uma miséria, de uma 

situação difícil. Ninguém pode negar que houve uma participação das 
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políticas públicas, sobretudo da transferência de renda e de pelo 

menos uma razoável estabilidade econômica que o país passou nos 

últimos anos. Nos últimos oito, dez anos (Entrevista realizada em 13 

de julho de 2011). 

 

 

O segundo aspecto, refere-se a comprovação segundo dados do IBGE de 2003, 

da divergência dos índices de pobreza adotados. Se considerada a pobreza absoluta, a 

região do Seridó no ano de 2003 teria menos pessoas vivendo abaixo da linha de xxx 

reais por mês que no RN. Isso mesmo sabendo-se que o percentual de pessoas que se 

consideram pobres, nas micro-regiões, no mesmo ano seja maior que no Estado do RN 

como um todo. Qual seria nesse sentido a concepção de pobreza que melhoria traduziria 

as reais condições de vida das populações? Essa uma importante questão a ser resolvida 

, sobretudo por que costumeiramente o critério de pobreza absoluta é o adotado por 

parte de programas de governo a esse enfrentamento dedicados. 

De todo modo, até aqui se evidenciou que: o índice de GINI nas micro-regiões 

do Seridó Oriental e Ocidental no ano de 2003 é menor que no Estado do RN; A 

pobreza absoluta em 2003 é também menor nas micro-regiões que no Estado e que entre 

2000 e 2010, as micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental, obteve redução do 

numero de domicílios sem rendimento, apesar de que o entendimento de que se é pobre, 

é maior nas micro-regiões que no Rio Grande do Norte. 

 

 

3.2.3 Meio -Ambiente no Seridó Potiguar 

 

 

 Além das questões do dinamismo econômico e da melhoria de indicadores 

sociais importantes nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental do Rio Grande do 

Norte, existe outra componente igualmente importante e relacionada a essas. Essa 

componente, de ordem da conservação dos recursos naturais da região, tem recebido 

atenção em pesquisas recentes como a realizada pela ADESE ainda no ano 2000, que 

culminou com a proposição do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó no 

mesmo ano. De origem também da ADESE, é o Diagnóstico sobre o uso da Lenha pelas 

atividades agroindustriais no território do Seridó que se propõe a discussão da principal 

matriz energética utilizada na região pelo setor das pequenas indústrias dessa região. 
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 Ambos os trabalhos apontam o uso da lenha como matriz energética de setores 

importantes, como o ceramista, o maior responsável pelo agravamento da 

susceptibilidade aos processos de degradação do solo, devastação de mata da caatinga e 

aumento de áreas desertificadas. Conforme já discutido anteriormente, a persistência da 

não discussão da matriz energética no Brasil, citada por Abramovay (2006), seria 

responsável pelo agravamento de questões ambientais.  

No Seridó, a persistência do uso da lenha como fonte de energia de setores 

importantes para seu processo de reestruturação, tanto seria explicado por razões de 

inviabilidade de uso de outras fontes de energia, em nível maior que o da lenha, como 

pela insistência de práticas favorecidas pelo modo equivocado de concessão de crédito 

para os agricultores familiares há dez anos. Essa insistência verificada entre os 

pequenos proprietários de terra da região é ressaltada pelo representante da Articulação 

do Semi-Árido , J.P.L., Segundo ele, o agricultor familiar  

 

 

não tem nenhum apoio, o apoio que ele tem é chegar o IBAMA fazer 

uma repressão ou chegar alguém da área incriminando  ah você é um 

animal você é um burro.Pôxa, o cara tá lá sobrevivendo  e chegar um 

ponto que ele deixa de produzir  e vem embora pra cidade por que 

começa a não ter renda. Pelas praticas equivocadas, impostas pelo 

sistema de extensão ou pelos pacotes dos bancos. Agora isso 

melhorou, mas dez anos atrás o agricultor só levava o crédito de 

custeio ou financiamento se levasse o pacote. Então o sistema 

financeiro brasileiro é um dos grandes responsáveis por isso 

(Entrevista realizada em 15 de julho de 2011). 
 

 

 Neste trabalho optou-se pela análise de dois agrupamentos de dados, ambos com 

repercussões na forma de exploração dos recursos naturais das micro-regiões do Seridó 

Oriental e Ocidental. O primeiro agrupamento refere-se a dados de utilização das terras, 

apuradas nos censos agropecuários do IBGE, quantidade de unidades produtivas com 

uso da lenha como principal fonte de energia e principais espécies da caatinga 

utilizadas. Somem-se a esses dados de utilização da terra e uso de lenha, os que se 

remetem ao consumo de lenha por essas atividades e de área desmatada. 

 

 

3.2.3.1 Utilização das terras e lenha nas micro-regiões 

do Seridó Oriental e Ocidental 
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 Segundo dados do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2006, nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental, tinha-se 

uma total de 90.843 hectares de área não passível de uso (tabela 16). Essa área, aqui 

chamada de não passível de uso, é composta de áreas de matas e florestas naturais, 

Terras degradadas, terras inaproveitáveis para agropecuária e ainda das pastagens 

plantadas para gado em situação de degradação. 

 A verificação do impacto desse número de hectares não passível de uso nas 

micro-regiões, é melhor entendido quando esse é convertido em um percentual de área 

dessas. Essa área de 90.483 hectares corresponde a aproximadamente 13,78% da área 

total formada pelos municípios que é o equivalente a 659.000 hectares. O município 

com maior percentual de área inaproveitável para agricultura é Equador seguido por 

Carnaúba dos Dantas e Jardim de Piranhas, com respectiva 23,54%, 21,41% e 12,60% 

de terras inaproveitáveis para agropecuária. Já no que se refere aos municípios com 

maior quantidade (em números absolutos) de área com restrição de uso para atividades 

agropecuárias estão os municípios de Acari, Caicó e Parelhas. 

 

 

Tabela 16: Percentual de área em hectares com restrição de uso por Município  

das Micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental 
 

 

Municípios 

 

 

Área de matas e 

florestas naturais  

 

Somatório  

(Terras degradadas + 

inaproveitáveis para 

agricultura e pecuária 

+ pastagens plantadas 

degradadas) 

 

Percentual de área 

total do município 

com restrição de uso 

(em hectares) 

Acari 9121 3441 12562 

Caicó 6424 5621 12045 

Carnaúba dos Dantas 1401 5799 7200 

Cruzeta 4196 1247 5443 

Currais Novos 1030 7308 8338 

Equador 998 6522 7520 

Ipueira - 25 25 

Jardim de Piranhas 898 5386 6284 

Jardim do Seridó 624 186 810 

Parelhas 6958 3660 10618 

Santana do Seridó - 370 370 

São Fernando 2150 1433 3583 

São J. do Sabugi 4195 1378 5573 

São J. do Seridó 117 490 607 

Serra N. do Norte 5937 2295 8232 

Timbaúba dos Batistas 16 1617 1633 

Total 44065 46778 90843 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do censo agropecuário de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 
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 Nas micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental, entre os anos de 1985 e 2006, 

é possível identificar, segundo dados dos censos agropecuários do IBGE, a evolução do 

total de área inaproveitável. Curiosamente, esse total entre os anos de 1985 e 1995, 

experimenta queda de mais de 25.000 hectares, enquanto entre os anos de 1995 e 2006 

esse total é ampliado em quase seis mil hectares. No Estado do RN como um todo entre 

a variação percentual foi inferior a verificada nessas micro-regiões (tabela 17). 

 

 

Tabela 17: Terras inaproveitáveis nas micro-regiões do  

Seridó Oriental e Ocidental em 1985, 1995 e 2006 
 

Unidades 

 

Terras inaproveitáveis em hectares 

1985 1995 2006 

Seridó  59.000 34.000 40.932 

RN    
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo agropecuário do IBGE de 1985 e 1995/1996. 

 

 

 Haveria uma relação entre o aumento das terras inaproveitáveis nas micro-

regiões do Seridó oriental e ocidental, com o uso da lenha? Segundo dados do plano de 

manejo florestal para a Região do Seridó do Rio Grande do Norte de 1992, cerca de 

3.847 hectares eram desmatados anualmente aquela década para o consumo de mais de 

160.000 estéreos por ano , no mesmo período (tabela 18). De qualquer modo, 

coincidentemente ou não, a agressividade do desmatamento nessas micro-regiões ocorre 

próximo ao período de aumento das terras inaproveitáveis nesse espaço. Deve-se, no 

entanto, assinalar a fala do presidente da ADESE, F.F.G.N. quando se remete ao uso da 

lenha via desmatamento na região. Segundo esse, especialmente referente às atividades 

da indústria ceramista, no Seridó potiguar 

 

 

Nós não temos no Seridó lenha pra abastecer as cerâmicas. As 

cerâmicas do Seridó estão indo buscar lenha em Macaíba, indo buscar 

lenha perto de Campina Grande, indo buscar lenha em várias cidades 

da Paraíba e também em outras regiões do Estado do Rio Grande do 

Norte. Por que não dá mais conta de abastecer as cerâmicas 

(Entrevista realizada em 13 de Junho de 2011). 
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Tabela 18: Consumo de lenha e área desmatada na região do Seridó Potiguar  

no ano de 2007 

Número de 

Cerâmicas 

Consumo de lenha 

(Total em estéreos por ano) 

Área desmatada anualmente na 

Região(Total em Hectares) 

71 161.573 3847 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Projeto Pnud/FAO/Ibama/BRA/87/007  (1992)-Plano de manejo florestal para a 

Região do Seridó do Rio Grande do Norte. Natal-RN, IBAMA, 1992. Volume 1. (Levantamentos Básicos.). 

 

 Quanto ao consumo de lenha nas micro-regiões do Seridó oriental e Ocidental, 

no ano de 2007, foi de 27.496,50 metros por estéreo (tabela 19). O município que mais 

consumiu lenha nesse ano foi o município de Carnaúba dos Dantas com 5.230 metros 

por estéreo de lenha por metro que é também o município com maior percentual de área 

degradada na região.  

 

 

Tabela 19; Consumo de lenha por município das  

micro-regiões do Seridó oriental e Ocidental em 2007 

Municípios Lenha consumida(Metros por estéreos) 

 

Acari 1769 

Caicó 2072,5 

Carnaúba dos Dantas 5230 

Cruzeta 3032 

Currais Novos 2030 

Equador 700 

Ipueira 258 

Jardim de Piranhas 355 

Jardim do Seridó 1990 

Parelhas 7552 

Santana do Seridó 1422,5 

São Fernando 299 

São João do Sabugi 85 

São José do Seridó 305,5 

Serra Negra do Norte 106,5 

Timbaúba dos Batistas 289,5 

Total 27496,5 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Diagnóstico do uso da Lenha nas atividades agro-industriais do Território Seridó 

/RN da ADESE, 2008. 

 

O consumo de lenha nessa região, como dito antes neste trabalho e um dos 

fatores mais agravantes do processo de devastação das matas da região. Importa saber 

que dentre as atividades que mais fazem uso da lenha para sua reprodução, está a 

indústria cerâmica consumindo em 2007, cerca de 22.749 estéreos por metro nas micro-

região do Seridó oriental e ocidental (tabela 21). Essa atividade, que naquele ano 

empregou cerca de 2502 pessoas, é responsável , segundo dados de Araújo (2011), pelo 
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atendimento de setenta por cento da demanda de produção de telhas no Nordeste. A 

importância dessa atividade para a região do Seridó como um todo, tanto pela geração 

de emprego e renda para sua população bem como pelo atendimento dessa demanda 

regional, é incontestável. Apesar da importância do setor de serviços para a composição 

do PIB regional vistos na tabela 12, essa atividade absorve uma parcela da sociedade 

seridoense que não conseguiria ser absorvida pelas atividades dos centros regionais 

urbanos da região. Segundo a pesquisadora da UFRN, I.R.D.M. a indústria cerâmica no 

Seridó 

 

A economia ceramista surge com esse potencial de abarcar, de 

abranger esse segmento populacional que tem um nível de instrução 

baixo, e que não tem conseguido assumir um mercado de trabalho em 

outras atividades. Além do que também o próprio mercado favoreceu 

o desenvolvimento da atividade ceramista, que é uma atividade que 

tem um impacto ambiental muito forte (Entrevista realizada em 13 de 

julho de 2011). 

 

Acompanha essa indústria as demais atividades, todas grande consumidoras de 

lenha na região e que empregaram em 2007, junto com as cerâmicas, cerca de 4.197 

pessoas (tabela 20). Relaciona-se, portanto, ao consumo de lenha como principal matriz 

energética nas micro-regiões do Seridó oriental e ocidental: a geração de: emprego e 

renda, a produção de riqueza para a região e o agravamento de processos de degradação 

ambiental.  

 

 

Tabela 20: Consumo de lenha por segmento produtivo e pessoas empregadas 

 Micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

Atividade Consumo de lenha Pessoas empregadas 

 

Cerâmicas 22749 2502 

Caieiras 2050 142 

Queijeiras 1892 835 

Carvoarias 1431 71 

Panificadoras 1100,5 421 

Casas de Farinha 750 - 

Indústria de Caulim 680 - 

Lacticínios 486 95 

Olarias 204 13 

Engenhos  162 45 

Docerias 56 73 

Total  4197 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Diagnóstico do uso da Lenha nas atividades agro- industriais do Território  
Seridó /RN da ADESE, 2007. 
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 Das 78 unidades ceramistas existentes na região do Seridó, como um todo, 54 

unidades de produção utilizam como principal matriz energética a lenha para seus 

fornos. Do total dos empreendimentos agroindustriais, existentes nessa região, pelo 

menos 436 utilizam também a lenha como fonte de energia principal (tabela 21). A 

utilização dessa matriz pelas cerâmicas da região é entendida como a opção mais barata 

disponível para a indústria ceramista.  

 

 

Tabela 21: Resumo de atividades industriais que utilizam a lenha como matriz energética 

nos municípios das micro-regiões do Seridó Oriental e Seridó Ocidental em 2007 
 

Atividades  

Unidades de 

produção 

Pessoas 

empregadas 

Uso de espécies 

vegetais 

Matriz energética 

predominante 

Cerâmicas 78 2502 47% Algaroba 

28% Cajueiro 

13%Jurema Preta 

54 Unidades usam lenha 

 

Olarias 06 13 43% Jurema preta 

25% Cajueiro 

24% Algaroba 

06 Unidades usam lenha 

Lacticínios 05 95  04 Unidades usam lenha 

combinado com energia 

elétrica 

01 unidade usa lenha 

combinado com Gás 

Queijarias 241 835 43% Jurema preta 

26% Algaroba 

1% Cajueiro 

162 Unidades usam lenha 

Docerias 15 73 35% Jurema preta 

26% Algaroba 

08% Cajueiro 

06 Unidades usam lenha 

04 Unidades usam lenha 

combinado com gás natural 

Panificadoras 62 421 51% Algaroba 

29%Jurema preta 

06% Cajueiro 

34 Unidades usam lenha 

27 Unidades usam lenha 

combinada com energia 

elétrica 

Massas 17 53 30% Algaroba 

30%Jurema preta 

11 Unidades usam lenha 

04 Unidades usam lenha 

combinada com energia 

elétrica e gás natura 

Carvoarias 17 71 46% Algaroba 

32% Jurema preta 

0% Cajueiro 

17 Unidades usam lenha 

Caieras 19 142 42%Algaroba 

24%Jurema preta 

08% Cajueiro 

142 Unidades usam lenha 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Diagnóstico do uso da Lenha nas atividades agro-industriais do Território Seridó 

/RN da ADESE, 2008. 

 

 

A busca por fontes alternativas de energia, tanto para a indústria ceramista, 

quanto para os demais ramos de atividades dependentes da lenha, anda em 

desenvolvimento na região do Seridó potiguar. Há iniciativas por parte do próprio setor 

na região, do uso de novas tecnologias de forno para queima da lenha com maior poder 
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calorífico e uso da “ecolenha” como alternativa ao uso da lenha convencional. Acerca 

disso observe-se o que diz o presidente da ADESE, F.F.G.N. sobre essas iniciativas. 

Segundo ele 

 

 

Algumas cerâmicas estão investindo em modelos novos de fornos para 

queima da cerâmica e também no uso da ecolenha, a lenha do farelo 

do pó de madeira e dos restos de madeira de movelaria de outras 

atividades que trabalham com madeira. Na verdade a gente tem 

poucos indícios de cerâmicas usando isso, mas algumas já começam a 

despontar. Isso é bom, toda novidade começa assim (Entrevista 

realizada em 13 de Junho de 2011). 
 

 

 As espécies vegetais mais utilizadas para fornecimento da lenha no Seridó são A 

Algaroba, Jurema preta e Cajueiro (gráfico 01). Observação importante deve ser feita 

com respeito ao uso da Algaroba, espécie não endógena do Seridó, e da palha do 

cajueiro como alternativas a lenha colhida de espécies endógenas a região. 

 

 

Gráfico 01: Percentual de uso de espécies vegetais para geração de energia 

no Seridó Potiguar pelas principais atividades agroindustriais 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Diagnóstico do uso da Lenha nas atividades agro-industriais do 

Território Seridó /RN da ADESE, 2008. 

 

 

O uso do gás como alternativa teria encontrado para sua maior disseminação na 

região do Seridó obstáculos da ordem de viabilidade econômica. A dispersão das 
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unidades ceramistas e dos demais empreendimentos dependentes da lenha na região, 

dificultaria a canalização dessa fonte de energia , que certamente se constituiria em 

alternativa viável para substituição de uma fonte “suja” de energia. Segundo o 

presidente da ADESE, F.F.G.N. 

 

 

A gente fez logo no seu início, quando Rômulo Macêdo era presidente 

da ADESE, o projeto do gasoduto Açu-Seridó que infelizmente ainda 

não foi levado a termo por que a Petrobrás julgou inviável 

economicamente (Entrevista realizada em 13 de Julho de 2011). 
 

 

 Além da indústria ceramista, outra atividade tida como impactadora, porém em 

menor intensidade que o uso da lenha, para o meio ambiente nas micro-regiões do 

Seridó oriental e ocidental, é a pecuária. Segundo o presidente da ADESE, F.F.G.N., a 

atividade da pecuária contribui para a acentuação da vulnerabilidade a processos de 

degradação na região, devido ao fenômeno do sobrepastoreio. Para o presidente da 

ADESE, F.F.G.N. o rebanho de gado no Seridó potiguar 

 

 

é maior que a nossa região pode suportar. Então ela tem, a pecuária 

tem também uma pequena responsabilidade nessa questão ai. Por que 

o gado consome muito pasto inadvertidamente. A maioria dos 

pequenos produtores, a grande maioria não tem o manejo de pasto, um 

manejo de alimentação do gado de forma que ele, por exemplo, possa 

pastar num ponto e depois pra ir pra outra área recuperada. Ele solta 

no cercado e o gado vai comendo o que tem quando se acaba se acaba 

(Entrevista realizada em 13 de junho de 2011). 
 

 

 De outro lado, a importância dessa atividade para a economia da região como 

um todo é apontada por Araújo (2011) que situa a atividade da pecuária, agora leiteira 

no Seridó, como sendo a maior bacia leiteira do Estado do Rio Grande do Norte. 

Programas do governo estadual como o Programa do Leite Potiguar , é responsável 

inclusive pelo não fechamento de cooperativas importantes do Seridó como a CERPIL. 

Acerca disso, observe-se o que diz o vice-presidente da CERPIL, J.W.S. 
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O programa do leite é quem está mantendo ainda o campo em ação. 

Por quê? Porque o programa do leite serve até como regulador de 

preço. Se não fosse o programa do leite, o leite hoje tava centavos 

entendeu? Tem muita queijeira da região, tem muita gente que capta 

leite  que se não fosse o programa do leite, o leite hoje tava trinta 

centavos.A gente hoje consegue pagar leite de oitenta e cinco centavos 

pro produtor. Mas se não fosse o programa do leite (...).Se não fosse o 

programa do leite, o campo tava quebrado(Entrevista realizada em 14 

de julho de 2011). 

 

 

 De modo geral o que se percebe nas micro-regiões do Seridó oriental e ocidental 

do Estado do RN e no Seridó como um todo é, portanto um processo de recuperação 

econômica, visível no incremento de seu PIB; de melhoria das condições de vida de sua 

população, advinda tanto dos efeitos dessa recuperação como da ação do Estado por 

meio das transferências de renda e de uma susceptibilidade a processos de degradação 

ambiental, acentuada, sobretudo pela atividade ceramista e por uma influência em 

menor escala, da prática de criação de gado na região. 

 É preciso ainda considerar na composição desse quadro, o modo como as 

instituições de intervenção pesquisadas percebem a atuação de agentes como o Estado, a 

sociedade seridoense e a Igreja na condução dos rumos de desenvolvimento dessa 

região. 

 

 

 3.3 Estado e Igreja: Sobre ausências e presenças na sociedade seridoense 

 

 

 A ação de instituições como o Estado e a Igreja na região do Seridó potiguar, 

historicamente liga-se a ação de sua sociedade de maneira singular. A análise dos 

depoimentos coletados em campo por meio das entrevistas, evidenciará que o modo 

como o Estado implementa sua atuação no Seridó é percebido de forma distinta. Porém, 

pode-se indicar que de modo geral, entre as instituições pesquisadas prevalece a idéia de 

que o Estado na Região do Seridó é ausente e possui uma divida com essa região.  

A referência mais positiva à atuação estatal concentra-se no sucesso dos 

programas de transferência de renda, como o bolsa família, Fundo de Participação dos 

Municípios e no resgate, embora não intencional, do funcionamento de cooperativas. 

Esse entendimento partilhado por essas entidades surge vinculado em todas as 
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entrevistas, a formação de outro lado, de um espírito associativo, cooperativo e de 

criatividade, que seriam segundo essas instituições, as maiores potencialidades da 

região. 

Importante ainda ressaltar que a ação do Estado referenciada é tida ainda como 

responsável pela melhoria das condições de vida da população do Seridó. Se por um 

lado atribui-se a esse ente uma ausência, sobretudo relacionada a apoio ao setor 

produtivo, é citado como presente na questão da ampliação da renda dos seus habitantes 

e em outras questões também. Embora, em alguns momentos, essas entidades confiram 

à reestruturação produtiva um sinal do potencial inerente e particular do povo do Seridó. 

Sobre a presença do Estado veja-se o que alega o vice-presidente da CERPIL, J.W.S. 

 

 

O estado sempre esteve muito presente. Até por que se não tiver a 

ação do Estado não tem como a coisa progredir. Falando aqui 

basicamente da nossa área, ficou mais distante um pouco, no sentido 

do cooperativismo quando da privatização da Cosern. Isso por que nós 

fomos obrigados a praticamente a falência, por que ela não deixava 

mais a gente ligar nenhum consumidor nem expandir mais nada na 

zona rural. Quando ocorreu a privatização, as cooperativas ficaram 

fragilizadas (Entrevista realizada em 14 de Junho de 2011). 

 

 

 Embora o representante da CERPIL, inicialmente assuma a importância do 

Estado, o mesmo representante atribui a fragilização das cooperativas da região do 

Seridó ao que ele considera como conseqüência da ausência desse mesmo Estado na 

região. A CERPIL é uma cooperativa fundada em 15 de Novembro de 1973, que conta 

atualmente com 2.110 cooperados. A CERPIL inicia suas atividades na região em 1973, 

voltadas para a questão da eletrificação das áreas rurais no Seridó e que posteriormente, 

devido a ,entre outros fatores apontados na entrevista, à privatização da Cosern, transita 

a atuação principal como cooperativa leiteira na região. 

 O que tem assegurado, porém a continuidade das atividades da cooperativa 

segundo o vice-presidente J.W. A. é a ação do estado por meio do programa do leite. 

Segundo ele 

 

 

Hoje a parceria muito forte que existe com o governo do Estado, do 

poder público com a cooperativa, é no programa do leite, tanto dos 

pronafianos, do pequeno produtor, como do grande produtor também. 
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A gente, a cooperativa hoje, trabalha como sete mil litros de leite 

diário para o governo do Estado (Entrevista realizada em 14 de julho 

de 2011). 

 

 

A presença do Estado aqui, no entendimento do representante da CERPIL, 

limitar-se-ia ao papel de garantir a regulação do mercado do leite na região. Com a 

garantia de que esse terá sua compra assegurada, as cooperativas existentes no Seridó 

não “fecham” suas “portas”, muito embora contem, segundo o vice-presidente da 

CERPIL J.W.A. com “ um quadro social velho e que não consegue atrair novos 

associados”. 

 Para a pesquisadora da UFRN, Ione Rodrigues. o Estado é presente na região do 

Seridó e sem essa presença 

 

 

tanto a economia urbana como a economia rural se teria um quadro de 

dificuldade muito maior que o que se tem hoje. Agora é claro que é 

preciso fazer algumas ponderações. Quando eu coloco isso, eu digo o 

seguinte: a pecuária hoje está centrada na produção de leite e não de 

corte, como historicamente foi. Isso já está dentro das mudanças que 

aconteceram na perspectiva da reestruturação produtiva. E o principal 

mercado consumidor do leite produzido na região é justamente o 

Estado. Então é uma referência de como o Estado está presente na 

zona rural. Outra coisa, O Estado subsidia determinadas atividades, 

ele incentiva determinadas atividades como a agricultura familiar, 

como a piscicultura, então são atividades que elas não tem uma 

repercussão muito grande no quadro econômico da região, mas 

acabam assegurando, garantindo a sustentação, a sobrevivência de 

muitas famílias que ainda vivem na zona rural (Entrevista realizada 

em 14 de julho de 2011). 

 

 

Em outro momento, ao discorrer acerca da presença do Estado na região do 

Seridó potiguar a mesma pesquisadora da UFRM, Ione Rodrigues. considera, porém 

que a forma que o Estado atua na região não seria suficiente no atendimento das 

demandas da sociedade seridoense de educação e saúde, por exemplo. 

É sobre esse aspecto que a ação do Estado é vista segundo a perspectiva de 

Amartya Sen (2000), como de suma importância na criação de condições para 

emancipação dos sujeitos. Não apenas a presença do Estado como garantidor de um 

ambiente de segurança para investimentos econômico-produtivos, mas, sobretudo 
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também como o que assegura as condições básicas de saúde, educação e demais 

serviços públicos.  

Segue com o mesmo entendimento, o representante da ADESE, F.F.G.N. que 

classifica a ação do Estado na região do Seridó como incipiente. Segundo ele 

 

 

Eu avalio ainda como incipiente. A região do Seridó tem algumas 

características que são assim únicas, se não são únicas, são 

importantes para o seu desenvolvimento. Para ser o que a região é. O 

poder público, tanto local, como estadual, como federal, não age como 

deveria agir, diante do potencial e diante do que a região do Seridó 

oferece ao poder público. Haja vista que a gente aí na região do 

Seridó, múltiplos investimentos, mas do ponto de vista da iniciativa 

privada (Entrevista realizada em 13 de Julho de 2011). 

 

 

 Para o representante da ASA, J.P.L., a ação do Estado apenas se efetivaria no 

Seridó quando pressionado pela sociedade. Haveria desse modo no Seridó uma 

capacidade de organização da sociedade dessa região que apesar da “indiferença” desse 

Estado para com a região, seria capaz de sobrepor-se a essa. Esse é também o 

entendimento partilhado pelo presidente da ADESE, F.F.G.N. , quando atribui aos 

investimentos privados e não do Estado, os vários avanços na área de saúde e educação, 

por exemplo, no Seridó. Segundo ainda o representante da ASA, J.P.L. 

 

 

Aqui no Seridó o Estado tem atuado na base da pressão, quando se 

cobra, se vai atrás. Não há planos de governo pra atender o Seridó, 

que, aliás, é a região mais abandonada do Rio Grande do Norte. O RN 

hoje, os recursos do RN hoje, ele está basicamente no eixo Natal-

Mossoró. Se você pegar o orçamento do RN, a centralidade dos gastos 

do RN é a grande Natal e Mossoró. Esse é o eixo de prioridade, que é 

o eixo do capital. E o capital só se implanta onde reproduz. E o 

Seridó, a única fonte de reprodução do capital é a mineração. Mas no 

geral hoje, o Seridó sofre do esvaziamento das políticas públicas 

(Entrevista realizada em 15 de Julho de 2011). 

 

 

 Nesse ponto cabe destacar o que Bastos (2006), assinala ao descrever o que 

chama de continuum entre a autonomia local e a indiferença, descrevendo o Estado com 

várias nuances. 
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Acima da sociedade, exercendo apenas sua condição hobbesiana 

para impor regras e determinar seus destinos; o Estado dentro da 

sociedade, permeável ás demandas dos diversos grupos 

organizados e cuja agenda de governo conforma uma certa 

resultante do conjunto de pressões organizadas; e o Estado como 

instrumento de classe, cooptado de maneira constante por uma 

classe ou sujeito ao rent-seeking ocasional de grupos 

dominantes (BASTOS; 2006;p.115). 

 

 

 No estudo realizado por Appendini & Nuijten (2002) sobre as instituições 

importantes para as famílias rurais em comunidades da Índia e México, é apontado uma 

séries de instituições importantes e de significado para essas populações. Surgem ali 

instituições como a família, o sistema de castas, o matrimônio, as relações de gênero, os 

direitos de propriedade entre outras. Arrolar essas instituições é importante no estudo 

em esferas locais, pois essas explicitariam motivos e ao mesmo tempo, tornam arranjos 

de reprodução social possíveis. 

No Seridó Potiguar, uma instituição que pode ser tida como fundamental tanto a 

formação desse espaço quanto para a própria reprodução social dessa região é a Igreja 

católica seridoense. 

 Segundo o representante da ASA, J. P. L.  

 

 

A entidade que realmente tem força no Seridó é a igreja católica. 

Precisamos ser honestos. A entidade que tem mais força é a igreja 

católica. Quando ela se envolve numa luta, numa causa, ela gera uma 

unidade muito grande na região. Em função disso, o que é que tem 

mais força aqui? São as associações rurais que tem sua matriz na 

igreja, nas pastorais, partindo aqui do SEAPAC, aqui da igreja, a 

pastoral da criança. E o movimento sindical puxado pela FETARN, 

que tem uma base muito grande na igreja católica (Entrevista realizada 

em 15 de Julho de 2011). 

 

 

 A força da instituição da igreja católica na região do Seridó surge durante as 

entrevistas não apenas como fator de agregação de esforços dos agentes locais. Ela 

impõe também uma forma de solidariedade que se assenta sobre noções como as de 

caridade e sujeição a autoridades locais. Segundo alegação do representante da ASA, 

J.P.L. em outro momento da entrevista, a solidariedade que se pratica no Seridó é 

alimentada em muito de sua essência, por motivações que transcendem à esfera 
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econômica. Essa capacidade de organização citada em diversos estudos sobre a região 

seridoense ultrapassaria dessa forma, à motivação puramente econômica. É acerca 

dessas motivações que Polanyi (1968) discorrerá quando da urgência da substituição por 

um modelo humanizador e acima das relações de mercado. 

 O que diferenciará, porém essa concepção de Polanyi (1968) das motivações que 

estão incorporadas no Seridó, é que a dessa região não possui caráter transformador e 

sim conservador do ponto de vista de mudanças estruturais. Segundo o representante da 

ASA, J.P.L., a solidariedade praticada no Seridó vem de “cima”, ou seja, é resultado do 

espírito caridoso das elites e não de movimentos sociais, esses quase que inexistentes na 

região. 

 A igreja possui, nesse sentido, um papel inclusive mais decisivo que a classe 

política seridoense para a mobilização da sociedade dessa região. Segundo alega o 

presidente da ADESE, F.F.G.N.  

 

 

Quando a igreja chama, quando há um chamamento da igreja as 

pessoas se mobilizam. A igreja aqui tem um departamento, que se 

chama departamento diocesano de ação social que hoje equivale a 

cáritas diocesana que realizou, por exemplo, naquele em que o grito 

dos excluídos era ápice das comunidades, a igreja realizou grandes 

momentos, a gente mobilizou de todo o Seridó, grande quantidade de 

pessoas pra trabalhar nisso (Entrevista realizada em 14 de julho de 

2011). 

 

 

 E sobre a relação do Estado com a Igreja, o mesmo F.F.G.N. diz que “O Estado 

deposita na Igreja, sobretudo na Igreja do Seridó credibilidade merecida. Quando a 

igreja do Seridó cobra do Estado alguma ação, o Estado reconhece aquela cobrança 

como legitima e aquelas atividades são executadas” (Entrevista realizada em 14 de 

Julho de 2011). 

 Ora, isso se mostra de modo tão intenso que, além da proposição do Plano de 

Desenvolvimento sustentável do Seridó ser feito junto às lideranças católicas do Seridó, 

segundo o presidente da ADESE, F.F.G.N., a Igreja no Seridó assume também em 

muitos momentos o papel de porta voz do povo dessa região. Isso a ponto de ter por 

parte de órgãos oficiais de governo estadual a atenção a suas reivindicações. 

Constatação importante, já que segundo relatado pelo presidente da ASA J.P.L, a igreja 

no Seridó está ligada a formação da maior parte, das associações rurais no Seridó. 
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 Segundo a pesquisadora da UFRN, I.R.D.M. 

 

 

Desde a formação da região até os dias atuais a igreja, ela é, ela 

assume um papel extremamente diferenciado no aspecto social. A 

igreja não assume apenas aquele papel da evangelização, religioso 

não. A igreja assume um papel de um ator social que tem clareza  do 

seu poder sobre a população e assume uma postura de um ator social 

político mesmo. Que tem um poder de influenciar bastante as decisões 

da elite política, digamos assim, não só do Seridó, como a nível do 

estado. A igreja do Seridó tem um poder de influência em nível de 

estado, de governabilidade. Ela faz questão de participar (Entrevista 

realizada em 13 de Julho de 2011). 

 

 

 O entendimento das entidades pesquisadas acerca da ausência do Estado e da 

presença atuante da Igreja no Seridó potiguar são até esse ponto convergentes e prenhe 

de significados para a explicação dessa região. São questões importantes, pois as 

temáticas das quais esse trabalho se ocupa, pobreza e meio-ambiente, são ambas 

afetadas pela ação do Estado. Seja no combate ás formas de privação absoluta e de 

renda, por meio de programas de transferência de renda ou na fiscalização da ação de 

desmate de florestas, em que o Estado exerce papel fundamental.  

 O que surge como especial questão no Seridó potiguar, não é, porém essa noção 

de ausência estatal constante nas entrevistas realizadas, mas sim, o peso atribuído a 

instituição da igreja católica na condução da sociedade regional. Presença essa sentida 

inclusive quando da concepção do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó em 

2000. Segundo o presidente da ADESE, F.F.G. N, na criação desse plano “Teve um 

papel fundamental o bispo Dom Jaime, que foi praticamente ao redor dele que, ele foi o 

grande mentor, o grande articulador desse plano de desenvolvimento do Seridó” 

(Entrevista realizada em 13 de Julho de 2011). 

 No Seridó potiguar, na área de meio-ambiente, é constantemente apontado nos 

estudos sobre a região, um processo de desertificação, ocasionado pelo desmate de 

floresta da caatinga, para fornecimento de lenha das cerâmicas e pelo uso da argila de 

aluvião na fabricação de telhas. A importância dessa atividade econômica, já 

apresentada neste trabalho, é reconhecida pelas instituições pesquisadas bem como essa 

associação entre a prática de corte da lenha e o processo de desertificação. 

Uma questão, porém, deve ser lembrada quando da tomada do depoimento da 

bióloga do IDEMA, M.S.L., membro do corpo técnico do núcleo de estudo sobre 
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desertificação desse órgão, que afirma: “o Seridó não está desertificado. O que existe é 

um processo que se estende” (Entrevista realizada em 12 de Julho de 2011). 

 

 

3.4 Fechamento de questões 

 

 

 Há, portanto, segundo os dados coletados, nas micro-regiões do Seridó oriental e 

ocidental, pelo menos, três processos relacionados à reestruturação produtiva 

experimentada pela região desde a década de oitenta.  

Um processo de crescimento econômico, confirmado por indicadores oficiais de 

crescimento da soma das riquezas produzidas pela região em ritmo percentual mais 

intenso que no RN e no Nordeste como um todo.  

Outro processo, concomitante ao de crescimento, de melhoria de indicadores 

sociais como o IDH e existência de índices de pobreza absolutos mais reduzidos que o 

do Estado do RN. Ressalte-se, todavia que a pobreza subjetiva nessa região no ano de 

2003 era maior que o mesmo indicador em nível de estado. Índice esse, porém que não 

reduz a importância dos demais indicadores como o que confirma a existência de 

redução do percentual de domicílios sem rendimento entre 2000 e 2010. Somem-se a 

esses indicadores o entendimento de instituições importantes na região que reconhecem 

a melhoria dos indicadores sociais da região, mas sublinham que essa melhoria seria 

advinda também de programas de transferência de renda e não apenas de uma melhor 

distribuição dos ganhos econômicos da região. 

Um último processo, de agravamento de processo de degradação ambiental, 

mais visível na associação entre o uso da lenha na região para fornecimento de energia 

das cerâmicas e demais atividades agroindustriais e o avanço de áreas com restrição de 

uso agropecuário. Do mesmo modo, as instituições entrevistadas convergem na 

constatação de que, as atividades ceramistas, em primeiro lugar, e de modo reduzido, 

porém significativo, a atividade da pecuária, com a prática do sobrepastoreio, oferecem 

riscos ao avanço da desertificação. 

Resultados do cruzamento de algumas variáveis apontam também algumas 

questões passíveis de mais investigações sobre a temática nas micro-regiões do Seridó 

oriental e Ocidental. No levantamento dos municípios com maior percentual de 

contribuição ao total de área de terras com restrição de uso, seis municípios se 
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destacam: os municípios de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, 

Equador e Parelhas (tabela 22). 

 

Tabela 22: Municípios com maior percentual de área com restrição uso, 

participação no PIB regional e maior percentual de produção de telhas 

 

Municípios 

Percentual de 

terras com 

restrição de uso 

Participação no 

PIB regional em 

percentual 

Produção de telhas 

(Milheiros por mês) 

Acari 13,89 4,56 8,14 

Caicó 13,26 34,84 2,76 

Carnaúba Dos Dantas 11,69 7,56 6,78 

Currais Novos 9,18 21,89 4,83 

Equador 8,28 1,9 0 

Parelhas 7,93 2,8 26,08 

Total 64,23 73,55 48,59 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ADESE e IBGE, 2008. 

 

 

A confirmação desses dados além de confirmar a importância do setor ceramista 

para as micro-regiões do Seridó oriental e ocidental sugere também uma possível 

associação entre a o total de 64,23% de terras com restrição de uso e a participação na 

formação do PIB regional. Isso iria na direção da confirmação de um dos aspectos da 

hipótese deste trabalho , que consiste no caráter dinâmico da economia seridoense 

assentada parcialmente no uso insustentável dos recursos naturais (gráfico 02). 

 

 

Gráfico 02: Municípios com maior percentual de área com restrição uso, 

participação no PIB regional e maior percentual de produção de 

telhas

 
  Fonte: Elaboração própria com base em dados da ADESE e IBGE, 2008. 



DESENVOLVIMENTO, POBREZA E MEIO AMBIENTE NO SERIDÓ POTIGUAR:  

Um Estudo centrado nas Micro-Regiões do Seridó Oriental e Ocidental 

 

155 

 

Em meio a esses processos sobressai nas entrevistas a idéia de que o Estado 

encontra-se ausente na região do Seridó, que seria relegada a segundo plano. Embora, 

admita-se, em determinados momentos, a importância desse ente no assegurar da renda 

das famílias mais pobres e na influencia positiva do Programa do leite na manutenção 

das atividades de cooperativas como a CERPIL, que sem esse programa, segundo o seu 

representante, estaria já  sem funcionamento. 

De outro lado, a instituição da igreja católica, é reconhecida nas representações 

pesquisadas, como responsável pela formação de coalizões em nome dos interesses da 

região e como categoria explicativa das motivações dos agentes sociais no Seridó. 
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Considerações finais 
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Considerações finais 

 

 

 Este trabalho de dissertação propôs a pesquisa sobre as relações que se 

estabelecem entre dinamismo econômico, melhoria das condições de vida da população 

e conservação de recursos naturais. Inicialmente o trabalho esboçava uma pergunta de 

partida que consistia na busca pelo entendimento dessa relação existente na região do 

Seridó potiguar. Haveria uma influência do modo como a dinâmica econômica dessa 

região, inserida no semi-árido nordestino, tem-se dado na melhoria das condições de 

vida de seus habitantes? E ainda, como esse dinamismo afetaria de outro lado, a 

conservação dos recursos naturais dessa área, uma vez que essa é conhecida como de 

alto grau de susceptibilidade a processos de desertificação? 

 A fim de se empreender o presente trabalho, optou-se pelo ressalte da validade 

das categorias espaciais de território e em especial da categoria região, com o objetivo 

de enriquecer o debate sobre o modo como essa porção do espaço norte-rio-grandense, 

explica-se muito mais a partir de seus traços identidários que sua fisiografia. Há nessa 

região do Rio Grande do Norte, elementos que se revestem de singularidades que 

explicariam também a razão pelo caráter inovador e solidário, visível no alto índice de 

associativismo observado  sobretudo em outros trabalhos. 

 A hipótese que conduziu este trabalho foi a de que: o dinamismo econômico da 

região do Seridó potiguar contribui parcialmente na melhoria dos indicadores sociais da 

região, porém assenta-se, em formas insustentáveis de uso dos recursos naturais. Para 

teste desta hipótese, foi usada a coleta de dados secundários referentes a índices de 

crescimento econômico, sobretudo do PIB e de indicadores de pobreza, ambos de 

origem no IBGE e IDEMA. Em um segundo momento, a complementar essa parte da 

pesquisa, usou-se pesquisa documental em relatórios do Ministério do Meio-Ambiente e 

da ADESE sobre a temática deste trabalho. Com fins de captura de informações de 

natureza qualitativa, foram realizadas entrevistas com representantes de instituições de 

intervenção no Seridó, nas áreas de pesquisa, cooperativa, agências de desenvolvimento 

e órgãos do Estado. 

 Com respeito ao dinamismo econômico, a pesquisa aponta que o crescimento 

econômico da região do Seridó potiguar, mostra média aproximada das médias de 

crescimento do Estado do RN e do Nordeste, o que comprova o seguimento de sua 

recuperação, após crise dos anos oitenta. Porém revela redução na participação do PIB 
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estadual entre 2004 e 2008, da ordem de 5,63%. Nesse aspecto, sobressai ainda no 

Seridó, a importância do setor de serviços de sua economia, que entre os anos de 2005 e 

2007, contribui com mais de sessenta por cento na formação do PIB regional. Tais 

dados revelam o dinamismo da economia urbana na região quando comparada ao 

decréscimo da importancia de sua economia rural, que no mesmo período evidenciou 

queda na composição do PIB regional entre os mesmo anos. No entanto, o PIB per 

capita da região do Seridó potiguar, entre os anos de 2004 e 2008, mostrou variação 

positiva da ordem de 13,10%, superior, portanto a média de variação do PIB per capita 

estadual que foi de 8,48%.  

Segundo depoimento da pesquisadora da UFRN, I.R.D.M. , o dinamismo 

econômico da região do Seridó potiguar, embora se evidencie marcadamente 

caracterizado pela importância do setor de serviços, tem parcela considerável na geração 

de emprego e renda, principalmente entre parte de sua população, considerada de baixa 

escolaridade assentada na indústria ceramista. Dessa constatação, a importância 

assumida por essa indústria para a região. 

A contribuição parcial do dinamismo econômico da região na melhoria de 

indicadores de pobreza e IDH é complementada segundo entendimento dos 

representantes das instituições entrevistas, na ação do Estado, ao assegurar a 

transferência da renda aos habitantes da região. Embora, esse Estado, seja 

constantemente tratado nas entrevistas como ausente e indiferente as questões do Seridó 

potiguar. Talvez a partir dessa noção de ausência, segundo entendimento dos 

entrevistados, resida também a explicação para a atuação de instituições como a Igreja 

seridoense, que em todas as entrevistas, é citada como aglutinadora dos esforços de 

cooperação da região. Sendo responsável inclusive, segundo alegado pelos 

entrevistados, pela formação de inúmeras associações rurais e pelo próprio Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó. 

Chama atenção também os indicadores de pobreza absoluta e subjetiva dessa 

região. Quando se compara o indicador de pobreza absoluta de 2003, com o mesmo, 

referente ao Estado do RN, o percentual seridoense é menor. O que indicaria que 

haveria relativamente, menos pessoas em condições de renda abaixo a setenta reais no 

Seridó que no RN como um todo. Ora, o que instigaria outra pesquisa, porém é que, o 

indicador de pobreza subjetiva no Seridó no ano de 2003 é maior que esse indicador no 

Estado. Julga esse trabalho que, a despeito do entendimento de que as condições de vida 

da população seridoense, por parte de entrevistados e dos indicadores oficiais de IDH, 
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serem ligeiramente melhores que as médias estaduais, devem-se ao analisar a base 

informacional disponível, privilegiar o entendimento dos próprios sujeitos alvos das 

políticas e não apenas linhas de renda. Isso porque, segundo Martins (2003). Estudos 

sobre a pobreza poderia se converter em militância a favor de aumento da renda e do 

consumo, porém não de transformações sociais profundas. No mesmo sentido, 

conforme dito anteriormente por Sen (2000), o alvo das políticas contra a pobreza, não 

devem se concentrar apenas no aumento de renda como meta principal. 

Com respeito a questão do meio-ambiente, verifica-se segundo entendimento 

dos entrevistados, bem como pelos dados fornecidos pelo IBGE e relatórios produzidos 

pelas agencias de intervenção da própria região que, o Seridó potiguar, apesar de não 

desertificado,segundo aponta a responsável pelo Núcleo de Estudo de Desertificação do 

IDEMA, M.S.L., tem de fato um processo de degradação do solo, ocasionado em parte:  

Pela retirada da argila de aluvião para fabricação de cerâmica; pelo desmatamento para 

fornecimento de lenha como principal matriz energética dos fornos de cerâmicas, 

panificadoras, queijeiras entre outras atividades e como fruto também de um processo 

“natural” de mudança climática. 

Com respeito à primeira e segunda causa, importa assinalar que segundo 

entrevistas e dados secundários do censo agropecuário do IBGE de 2006, a retirada da 

lenha não limita-se a região do Seridó potiguar, sendo ela buscada em outras regiões do 

Nordeste e do próprio Rio Grande do Norte. O que chama a atenção é que os seis 

municípios com maior área percentual de terras com restrição de uso agropecuário das 

micro-regiões do Seridó Oriental e Ocidental, são também o grupo de municípios, que 

juntos respondem pela formação de maior parte do PIB dessas micro-regiões. Há, 

porém, devido a própria limitação de dados sobre a questão da desertificação no Seridó 

potiguar, como cartas de áreas erodidas e de uso de solo, uma restrição também a 

análise de mais dados sobre essa possível relação. 

Como novos aspectos capturados durante a realização da pesquisa, surge a 

menção do estado como agente ausente na região. Segundo entrevistados, o estado 

concentraria investimentos em outras áreas de maior dinâmica do capital como o pólo 

Açu-Mossoró, relegando a segundo plano os investimentos da região. Essa ausência 

citada pelos entrevistados, é de outro lado, segundo o presidente da ADESE, F.F.G.N, o 

que explicaria o traço empreendedor atribuído à população residente nessa região. Não 

esperando pela ação do Estado, essa população se mobiliza e empreende suas próprias 

ações de investimento.  
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Como já mencionado, a Igreja católica no Seridó é aglutinadora de esforços 

coletivos. Reconhecida pelos representantes das instituições entrevistados como em 

muitos momentos da formação do espírito solidária, como líder e representante dos 

interesses dos habitantes da região. Aparentemente com resultado diferente da Igreja 

católica italiana, no estudo feito por Putnam (2007), sobre as comunidades cívicas. 

Segundo Putnam (2007) 

 

 

No plano regional, todas as manifestações de religiosidade e 

clericalismo – comparecimento à missa, casamento religioso (em 

oposição ao civil), rejeição do divórcio, mostras de identidade 

religiosa nas pesquisa – estão negativamente relacionadas com o 

engajamento cívico (PUTNAM; 2007, p.120). 

 

 

 Tal não ocorre no Seridó potiguar, pois essa instituição é atuante inclusive na 

elaboração de planos de desenvolvimento regional e tem nos habitantes dessa região 

além de freqüentadores, sujeitos com fortes indicações de engajamento cívico. Chame-

se atenção, porém que segundo o alegado pelo representante da ASA, J.P.L., a ação 

solidária da igreja no Seridó, possui mais traços de conservadorismo e caritativo, do que 

de transformação. A igreja católica no Seridó, nesse sentido parece ocupar o lugar de 

movimentos sociais contestatórios e de reinvidicação, que conforme ainda J.P.L., da 

ASA, não se estabeleceriam de modo algum do Seridó, dado esse traço conservador. 

 Ao fim da pesquisa, constatou-se que a dinâmica econômica da região do Seridó 

Potiguar, responde parcialmente na melhoria dos indicadores sociais de pobreza. 

Contribuição essa compartilhada pelo estado nas ações de transferência de renda. No 

que se refere à influência da reestruturação produtiva da região nas questões de meio-

ambiente, assinala-se que a indústria ceramista, responsável pela absorção de percentual 

da população com ingresso limitado na economia urbana, dado o baixo nível de 

escolaridade, responde pelo intensificar da susceptibilidade ao processo de 

desertificação em curso no Seridó norte-rio-grandense.  

 A questão de como oferecer oportunidades de mobilidade social, ampliação de 

renda, aumento de liberdades e conservação de recursos naturais, em regiões com 

dinamismo econômico assegurado parcialmente na degradação desses recursos, 

constitui-se hoje num dos principais desafios posto a sociedade. A garantia dessa 

quádrupla ampliação assegura-se, primeiramente, pelo alterar das crenças e valores, 
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sobretudo de parte do setor empresarial, que se utilizam dos recursos naturais de modo 

predatório, visando a manutenção de suas taxas de retorno de investimento.  E de modo 

concomitante, deve passar também pela sincronização entre as mudanças tecnológicas, 

por meio do uso de novas fontes de energia e as mudanças institucionais. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 01 

 

Agente de intervenção ( COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO) 

 

I - IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do entrevistado 

2. Nível de Instrução 

3. Cargo/função na associação 

II - CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO SOBRE A REGIÃO ONDE 

ATUA 

1. Quais são as principais atividades desenvolvidas na economia local 

2. A partir de quando se intensificou o comércio local 

3. Avaliação da ação do poder público na região 

4. Existem parcerias entre a associação e o poder público no Seridó? Para 

que objetivo? 

5. Potencialidades da região do Seridó (atuais e futuras) 

6. Capacidade de empregabilidade da região antes e depois da 

reestruturação produtiva 

III – ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 

1. Inicio e objetivos da associação. 

2. Número atual de associados 

3. Serviços oferecidos aos associados ou à comunidade 

4. Dificuldades que a associação enfrenta. 

5. Participação dos associados nas deliberações 

6. Com são as relações de trabalho no comércio local. 

7. Avaliação do crescimento do comércio nos últimos 10 anos. A que se 

deveu essa mudança? 

8. Parcerias da associação ou de seus associados com o poder público em 

assuntos de interesse social e ambiental para o Seridó 

IV – ASPECTOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL 

1. Principal fonte de energia utilizada nas atividades dos associados 

(panificações, restaurantes, etc). 

2. Razões para uso dessa fonte de energia. 

3. Conhecimento de outras fontes. 
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4. O que impede ou facilita o uso de fontes? 

5. Entendimento sobre o processo de desertificação. 

6. Avaliação da relação entre a desertificação e as atividades representadas 

pela associação. 

V – POBREZA E CONDIÇÕES DE VIDA 

1. Avaliação das condições de vida na região (população em geral) 

2. Posição no tempo quanto às mudanças (se houve e quando) nas 

condições de vida no Seridó 

3. Como vem atuando a associação nesse sentido. E o poder público. 

4. Como vê os programas de combate à pobreza e a desnutrição por parte do 

Governo 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 02 

 

Agente de intervenção ARTICULAÇÃO DO SEMI-ÁRIDO (ASA) 

 

I-IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do entrevistado 

2. Nível de Instrução 

3. Função exercida na ASA 

II- CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO SOBRE A REGIÃO ONDE 

ATUA 

1. Quais são as principais atividades desenvolvidas pela ASA na região 

do semi-árido do RN? 

2. Avaliação da ação do poder público na região 

3. Potencialidades do semi-árido do RN 

4. Que movimentos em geral têm se engajado na luta contra a pobreza 

e a preservação ambiental no  Seridó? 

III – ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 

1. Data de início de atividades da ASA 

2. Razões para a formação dessa associação. 

3. Objetivos da Asa 

4. Entidades parceiras diretas e indiretas? 

5. Como tem se efetivado essas parcerias? 

6. Casos de sucesso da articulação (ASA) no Seridó quanto a questão 

social e ambiental. 

7. Dificuldades que a associação enfrenta. 

IV – ASPECTOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL 

1. Avaliação da questão ambiental no Seridó. 

2. Que ações estão sendo empreendidas pela ASA frente à questão 

ambiental no semi-árido? 

3. Causas e efeitos do processo de desertificação. 

4. Que nível de preocupação têm tido os agricultores familiares frente à 

desertificação? 
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5. Relação da ASA com outros agentes locais de produção (ceramistas, 

grandes e médios pecuaristas, comércio)? E com outras entidades 

representativas, tais quais: igrejas, movimentos culturais, etc.? 

6. Que expectativas a Articulação tem com respeito à questão da água 

no semi-árido? 

7. Em que medida a reestruturação produtiva do Seridó vem 

acentuando ou reduzindo o problema da questão ambiental? 

8. Como avalia o entendimento da família rural frente à questão 

ambiental? E no meio urbano? 

V – POBREZA E CONDIÇÕES DE VIDA 

1. Avaliação das condições de vida na região (entre associados e 

população em geral) antes de após programas de intervenção do 

Governo 

2. Pobreza e degradação ambiental são incompatíveis? Que prioridade 

deve ser dada a uma e a outra questão? 

3. Que expectativas tem a ASA para o futuro quanto a redução da 

pobreza no Seridó? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 03 

 

Agente de intervenção / AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO SERIDÓ (ADESE)  

 

I-IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do entrevistado 

2. Nível de Instrução 

3. Função exercida na ADESE 

II- CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO SOBRE A REGIÃO ONDE 

ATUA 

1. Quais são as principais atividades desenvolvidas pela ADESE na 

região? 

2. Avaliação da ação do poder público na região. 

3. Potencialidades do Seridó do RN. 

III – ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 

1.  Data de início de atividades da ADESE 

2.  Razões alegadas para a formação dessa associação. 

3.  Que parcerias/interesses constituíram a ADESE? 

4. Dificuldades que a ADESE enfrenta. 

5. Perfil dos membros 

IV – ASPECTOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL 

4. Ação da ADESE frente à questão ambiental no Seridó. 

5. Avaliação da questão ambiental no Seridó. 

6. Entendimento/causas do processo de desertificação. 

7. Relação da ADESE com agentes locais de produção. (Ceramistas, 

pecuaristas, comércio, etc.) e  com a sociedade em geral? 

8. Relação entre processo de desertificação e o avanço das atividades 

econômicas 

V – POBREZA E CONDIÇÕES DE VIDA 

1. Avaliação das condições de vida na região (entre associados e 

população em geral) 

2. Que mudanças ocorreram após programas de transferência de renda 

(aposentadoria rural, bolsa família, etc.). 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 04 

 

Agentes de academia e pesquisa (ACADEMIA) 

 

I-IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do entrevistado 

2. Graduação: 

3. Formação acadêmica: 

4. Área geral de investigação: 

II - CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO SOBRE A REGIÃO DO 

SERIDÓ 

1. Conhecimento sobre na economia local. 

2. Principais problemas enfrentados pela região do Seridó. 

3. Entendimento sobre ação do Estado na região 

4. Potencialidades/dificuldades do Seridó 

5. Avaliação dos diferentes momentos socioeconômicos do Seridó. 

6. Expectativas quanto ao futuro do Seridó dada suas singularidades 

como território do semi-árido 

III – ATIVIDADES DE PESQUISA 

1. Principal linha de pesquisa. 

2. Pesquisas em andamento. 

3. Grupos de pesquisa do qual faz parte e função. 

IV – ASPECTOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL 

1. Entendimento de como se dá o processo de desertificação no Seridó 

2. Avaliação entre o processo de desertificação e a permanência do AF 

3. Áreas de desertificação no RN e no Seridó Potiguar. 

4. Causas atribuídas especificamente à desertificação no Seridó. 

5. Como a reestruturação produtiva das últimas décadas impactou o 

meio ambiente e a sociedade seridoense? 

6. Há no entendimento da academia, claramente, uma questão ambiental 

imposta ao Seridó potiguar? 

7. Como é avaliado o entendimento dos agentes locais seridoenses sobre 

a questão? 
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8. Impressões das pesquisas realizadas quanto ao envolvimento da 

população na temática ambiental local 

9. Avaliação do estágio atual do processo de desertificação na região. 

10. Avaliação da relação entre processo de desertificação e os principais 

setores econômicos da Região. 

V – POBREZA E CONDIÇÕES DE VIDA 

1. Como você avalia atualmente as condições de vida da população do 

Seridó após a crise do algodão, da pecuária  e da mineração e a 

subseqüente reestruturação produtiva? 

2. E como vem rebatendo nas condições de vida local os programas 

sociais do governo federal? 

3. Haveria no seu entendimento relação entre a melhoria das condições 

de vida da população e a degradação ambiental no Seridó? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 05 

 

Agente de Estado (Órgão) (IBAMA) 

 

I-IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do entrevistado 

2. Nível de Instrução 

3. Cargo que ocupa 

II - CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO SOBRE A REGIÃO ONDE 

ATUA 

1. Principais atividades desenvolvidas pelo IBAMA no Seridó 

2. Condições gerais das relações de trabalho no Seridó e que aspecto 

tem sido mais relevante 

3. Como tem sido a receptividade dessa ação junto aos principais atores 

na Região? 

III – ATIVIDADES DO ÓRGÃO 

1. Estrutura de recursos humanos e materiais disponíveis na área do 

Seridó 

2. Principal linha de atuação (comando e controle ou por meio de 

incentivos anão degradação) 

3. Como vem atuando na região, parcerias locais e regionais existentes 

4. Avaliação da efetividade das ações – mudanças de comportamento, 

redução de desmatamento, uso racional de fontes d’água, cultivos 

orgânicos, redução de produtos químicos e de rações inadequadas, 

etc. 

IV – ASPECTOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL 

1. Desertificação e permanência na terra 

2. Há na percepção do órgão, uma questão ambiental imposta ao Seridó 

potiguar? Justifique 

3. Que resistências existem à atuação do órgão? Por parte de que setores 

e como se apresenta. 

4. Como vem sendo a relação entre os que utilizam madeira como fonte 

energética, ou, de modo geral, com aqueles que mais comprometem o 

meio físico na atividade econômica? 
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5. Que estratégias o IBAMA dispõe para reduzir o processo de 

desertificação, diante das inúmeras atividades desenvolvidas na 

região? 

6. Existem acordos com definição de conduta entre o IBAMA e os 

produtores do Seridó? Há mediação do Ministério Público? 

V – POBREZA E CONDIÇÕES DE VIDA 

1. Entendimento do órgão sobre relação entre crescimento econômico 

da região e o processo de desertificação. 

2. Como o IBAMA vem atuando diante do dilema entre preservação de 

meio ambiente e a necessidade emprego e de melhoria das condições 

de vida da população do Seridó? 

3. Que experiências o IBAMA tem tido com a geração de ocupações 

ambientais no Seridó, ou com a geração de emprego a partir das 

atividades de preservação? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 06 

 

Agente de Estado (Órgão) (IDEMA)  

I-IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do entrevistado 

2. Formação acadêmica 

3. Cargo ocupado 

II - CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO SOBRE A REGIÃO ONDE 

ATUA 

3. Quais são as principais atividades desenvolvidas no Seridó? 

4. Condições gerais de trabalho do IDEMA 

5. Em geral, como tem sido a ação do Estado na região com respeito 

aos aspectos ligados ao meio ambiente? 

6. Existe apoio de outros organismos do estado à preservação? 

III – ATIVIDADES DO ÓRGÃO 

1. Disponibilidade de recursos materiais e humanos no Seridó. 

2. Principal linha de atuação (comando e controle ou incentivos a não 

degradação) 

3. Avaliação da efetividade das ações. 

IV – ASPECTOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL 

1. O IDEMA tem algum acordo com definição de conduta junto aos 

agentes produtivos? Vem surtindo efeitos? Quais? Há mediação da 

justiça? 

2. Há na percepção do órgão, uma questão ambiental imposta ao Seridó 

potiguar? Justifique 

3. Resistências a atuação do órgão. Por parte de que setores  e de que 

forma ela se apresenta. 

4. Como você avalia a relação entre o órgão e os agentes que mais 

impactam o meio ambiente em sua atividade produtiva? 

5. Entendimento do órgão sobre relação entre o processo de 

desertificação e as atividades desenvolvidas na região 

V – POBREZA E CONDIÇÕES DE VIDA 

1 Entendimento do órgão sobre relação entre crescimento econômico 

da região e o processo de desertificação. 
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2 Como o IDEMA vem atuando diante do dilema entre preservação de 

meio ambiente e a necessidade emprego e de melhoria das condições 

de vida da população do Seridó? 

3 Que experiências o IBAMA tem tido com a geração de ocupações 

ambientais no Seridó, ou com a geração de emprego a partir das 

atividades de preservação? 
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Fonte: Carvalho & Egler, 2003 apud Brasil (2004, p.12). 
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Municípios produtores de Cerâmica do Rio Grande do Norte 

 

FONTE: SEDEC. Avaliação preliminar do setor mineral do Rio Grande do Norte. Natal, 2004. 

 

 

 

 

FONTE: MINISTÉRIO do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Programa de ação nacional de combate à 

desertificação e mitigação dos efeitos da seca – PAN Brasil, 2004, p. 189-194. 
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