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APRESENTAÇÃO 
Jhonatan Almada 

 
 

Este é o primeiro volume da série Cadernos Ignacio Rangel de Ciência, 

Tecnologia e Inovação cujo objetivo é selecionar textos relativos ao debate e a 

reflexão de temas relevantes para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e 

inovação do Estado do Maranhão.  

O presente volume é formado por artigos científicos submetidos e aprovados 

no âmbito do Edital SECTI Nº 1/2015, cuja publicação é realizada pela Editora 

“Engenho”. Os Cadernos Ignacio Rangel priorizam as seguintes áreas para 

recebimento de artigos: a) educação profissional e tecnológica com foco nos arranjos 

produtivos locais; b) democratização do acesso à educação superior; c) popularização 

da ciência, tecnologia e inovação; d) inovação tecnológica aplicada ao 

desenvolvimento da agricultura familiar; e) inclusão digital com foco na cidadania 

digital e democratização do acesso a internet; f) energias limpas e renováveis; g) 

potencialização do Centro de Lançamento de Alcântara para o desenvolvimento 

regional; h) ensino de ciências e matemática na educação básica. 

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) criou a 

Editora “Engenho” por intermédio da Portaria SECTI Nº 161/2015 com os objetivos 

de publicar o conhecimento produzido no campo da ciência, tecnologia e inovação, e 

áreas afins; oportunizar aos pesquisadores e outros produtores de conhecimento 

espaço de publicação e divulgação de seus trabalhos; e disponibilizar espaço de 

socialização do conhecimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento da 

ciência, tecnologia e inovação. 

Este volume apresenta os seguintes títulos: “Análise SWOT da integração da 

Energia Solar e Eólica à matriz energética do Estado do Maranhão”, de João Carlos L. 

Pereira, Osvaldo R. Saavedra Mendez e Luiz Henrique N. Rodrigues; “Evolução e 
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diferenciação dos sistemas agrários dos Territórios dos Lençóis 

Maranhenses/Munin-MA”, de Jackson Bouéres Damasceno Júnior e Itaan de Jesus Pastor 

Santos; “A importância dos métodos de tradução para aquisição de conhecimento em 

Inglês Técnico na educação profissional na Área da Metalmecânica”, de Andréia 

Dellano Mendes Nunes e Rafaela Soares; “Associação entre ácido úrico sérico e proteína 

C reativa em pacientes hipertensos acompanhados em uma estratégia de saúde da 

família”, de Izalina Carla Oliveira do Nascimento, Ilka Kassandra Pereira Belfort e Sally 

Cristina Moutinho Monteiro; “Revista Maranhense como instrumento de 

popularização da ciência no estado do Maranhão no final do Século XIX e início do 

século XX”, de Antônio José Silva Oliveira. 

Em síntese, este volume abrangeu as temáticas da energia, agricultura, 

educação profissional, saúde e popularização da ciência, convergindo com as áreas 

estratégicas estabelecidas no Edital e com os elementos centrais que compõem o 

processo de desenvolvimento humano, priorizado pelo Governo do Estado no 

âmbito das políticas e programas para elevação dos indicadores sociais.  

Uma boa leitura a todos! 
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ANÁLISE SWOT DA INTEGRAÇÃO DA ENERGIA SOLAR E EÓLICA À 
MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO 

João Carlos L. Pereira 
Osvaldo R. Saavedra Mendez 
Luiz Henrique N. Rodrigues 

  
RESUMO 
Devido ao grande aumento no consumo de energia elétrica nos últimos anos, proveniente do 
desenvolvimento econômico local e da expansão das redes de distribuição, se fazem 
necessárias mais pesquisas e consequente desenvolvimento de soluções que busquem a 
integração de novas formas de geração à matriz energética do Maranhão, visando sua 
ampliação. Através da análise de relatórios de geração e consumo de energia da ANEEL, 
assim como de uma revisão de literatura acerca da geração de energia solar fotovoltaica e 
eólica, e suas peculiaridades, associada com a disponibilidade de recursos naturais em nossa 
região, realizamos uma análise SWOT da sua integração à matriz energética maranhense. 
Desta análise SWOT percebemos uma vantagem para a utilização da energia eólica no 
Maranhão, principalmente devido ao extenso litoral para a instalação de grandes fazendas 
eólicas e a possibilidade de convivência territorial com outras atividades, apesar da 
imprevisibilidade deste tipo de geração. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Energia eólica. Energia solar fotovoltaica. Análise SWOT.  
 
ABSTRACT 
Due to the large increase in energy consumption in recent years, coming from the local 
economic development and the expansion of distribution networks, more research is needed 
and the consequent development of solutions that seek to integrate new ways of generating 
energy matrix of Maranhão, seeking its expansion. By analyzing power generation and 
consumption reports of ANEEL, as well as a review of literature on the generation of 
photovoltaic solar and Wind power, and its peculiarities, associated with the availability of 
natural resources in our region, we performed a SWOT analysis of their integration in the 
energy matrix of Maranhão. Of this SWOT analysis we perceive an advantage to the use of 
wind energy in Maranhão, especially on the vast coastline to the installation of large wind 
farms and the possibility of territorial coexistence with other activities, despite the 
unpredictability of this type of generation. 
 
KEYWORDS 
Wind power. Solar photovoltaic energy. SWOT analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em um cenário de desenvolvimento econômico crescente, o consumo 

de energia elétrica sofre grande impacto e a utilização de novas tecnologias para 

a sua geração se faz necessária para compensar o grande aumento de consumo, 

não mais suportado pelo parque gerador instalado na região. 

Mundialmente falando, o crescimento populacional e a elevação da 

renda devido ao desenvolvimento econômico são as principais razões para o 

aumento do consumo de energia. Até o ano de 2030 a população mundial 

deverá ser de 8,3 bilhões de pessoas, ou seja, mais 1,3 bilhão de pessoas estarão 

consumindo energia (IREC, 2013). 

No Brasil, dada à escassez de chuvas em algumas regiões e à 

consequente queda dos níveis de água nos reservatórios de grandes usinas 

hidrelétricas e, também, à falta de regulamentação e de investimentos na 

implantação de linhas de transmissão para a integração das usinas termelétricas 

e parques eólicos existentes à matriz brasileira, o país pode sofrer com apagões 

e racionamento de energia elétrica. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) do Ministério de Minas e Energia (MME), o consumo de energia elétrica 

no Brasil deve crescer 4,8% ao ano até 2020. A partir desta projeção o consumo 

de energia no Brasil deve saltar dos 456,5 mil GWh consumidos em 2010 para 

730,1 mil GWh no ano de 2020 (EPE, 2013). 

No cenário local, segundo o Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), apesar da retração de -1,7% sofrida 

em 2009 devido aos efeitos da crise internacional e consequente queda no preço 

das commodities minerais e agrícolas, que compõem mais de 90% das 

exportações maranhenses, a nossa economia retomou o crescimento e o PIB do 

Maranhão cresceu 15,3% entre 2010 e 2011 (IMESC, 2013). 

O consumo de energia cresce com o desenvolvimento econômico de 

uma região, e no Maranhão não é diferente, a Companhia Energética do 

Maranhão (CEMAR), concessionária local de energia elétrica, registrou um 

aumento médio no consumo de 10,6% no primeiro trimestre de 2013, em relação 
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ao mesmo período do ano passado, ou seja, mais que o dobro do crescimento 

nacional (CARVALHO, 2013). 

Tais dados são verdadeiramente alarmantes e justificam a realização de 

uma análise dos fatores que possam representar forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças à integração de energias geradas a partir de parques 

eólicos e painéis fotovoltaicos à matriz energética do Maranhão com vistas à 

manutenção do fornecimento mediante o grande crescimento do consumo. 

O artigo teve como proposta realizar uma análise SWOT sobre algumas 

formas de geração de energia, aplicáveis à realidade maranhense, no caso, a 

solar fotovoltaica e a eólica, do ponto de vista da viabilidade técnico-econômica 

e ambiental. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Além de revisão de literatura, que representa uma maneira eficaz de 

tratar o tema, através da análise de artigos científicos, dissertações e teses já 

apresentados sobres assuntos correlatos, aprofundando as discussões, 

condensando este conhecimento e aplicando-o à nossa realidade local, foi 

realizada também uma análise do conteúdo dos relatórios de geração de 

energia tipificados e quantificados pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), assim como das pesquisas de consumo industrial, comercial e 

residencial realizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério 

de Minas e Energia (MME). 

 

3 GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA 

 

Segundo o World Energy Council (WEC) ("Conselho Mundial de 

Energia", em português), mesmo com a grande evolução na eficiência 

energética nos últimos anos, a demanda global por energia deve dobrar até 

2050. Este grande aumento no consumo é uma das consequências do aumento 
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da população mundial, do desenvolvimento econômico e da crescente 

urbanização. Neste mesmo período, teremos que reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa pela metade, se quisermos manter um aumento da temperatura 

global abaixo de dois graus Celsius, conforme preconizado pelos protocolos e 

acordos internacionais de proteção ao meio ambiente, verdadeiramente um 

grande desafio para os próximos anos. Ainda com dados do WEC, o setor 

energético demandará investimentos equivalentes à metade do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial nas próximas duas décadas para que possa suprir esta 

demanda cada vez mais crescente, assegurando o crescimento do setor (WEC, 

2013). 

Segundo o relatório anual da IEA (Internacional Energy Agency, Agência 

Internacional de Energia), o papel das energias renováveis não-hídricas vem 

crescendo no contexto da geração e integração às matrizes mundiais, porém 

ainda a baixas taxas. Isto se deve ao fato de que, apesar de apresentar um 

considerável crescimento, o setor de energias renováveis não foi imune à crise 

econômica global, salvo raras exceções, e manter uma taxa de crescimento 

elevada por vários anos consecutivos poderia representar um desafio ainda 

maior (IEA, 2013). 

Os investimentos globais em energias renováveis, excluindo grandes 

hidrelétricas, tiveram uma queda de 11% em 2012, mas, felizmente, essa queda 

não representou uma diminuição dos parques instalados, já que é devida, 

principalmente, à redução do custo das novas instalações de plantas e/ou 

usinas, tanto de energia solar quanto de eólica, conforme pode ser visto na 

figura 1 (BNEF, 2013). 
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Figura 1 — Investimento e Geração de Energias Renováveis. 

 

Fonte — Bloomberg New Energy Finance (2012 e 2013) e IEA. 

Novos empreendimentos de geração eólica e solar continuam a ser 

implantados e, com isso, o parque gerador instalado para estas duas formas de 

geração continua a crescer, já que a queda no valor investido se deu porque os 

equipamentos necessários à ampliação dos parques existentes, ou instalação de 

novos, tiveram seus custos diminuídos, principalmente devido ao incentivo em 

pesquisa e desenvolvimento que culmina com grandes avanços tecnológicos na 

área de geração de energias renováveis. 

Antes de apresentarmos a realidade do Brasil e do Maranhão com 

relação à geração de energia e à integração de energias renováveis à matriz 

energética local, precisamos identificar os tipos de geração de energia aqui 

tratados e as potencialidades do seu uso. 

 

3.1 Energia solar fotovoltaica 

 

A energia elétrica fotovoltaica é gerada convertendo-se a energia solar 

em corrente elétrica contínua através do uso de células solares compostas por 

semicondutores sensíveis a este tipo de radiação, chamados fotovoltaicos, 

através do fenômeno físico chamado de efeito fotoelétrico. Apesar de existirem 

outros métodos de aproveitamento de energia solar, a fotovoltaica é a mais 

comum e de mais simples desenvolvimento e aplicação em nossa região. 



12 

 

 

 

 

 

C
ad

ernos Ign
acio R

an
gel d

e C
iên

cia, T
ecn

ologia e In
ovação  1 

Devido à grande demanda por fontes de energia renováveis dos 

últimos anos e consequente aumento nas pesquisas relacionadas a novas formas 

de geração, a tecnologia de construção destes painéis evoluiu bastante, 

proporcionando melhor aproveitamento da energia solar e o aumento na escala 

de produção, o que trouxe uma significativa redução nos custos, diminuindo o 

tempo de retorno do investimento neste tipo de energia e propiciando a sua 

instalação até mesmo em residências (IREC, 2012). 

 

3.1.1 Incentivos à geração fotovoltaica 

 

Recentemente, com a queda nos preços dos painéis fotovoltaicos, o 

mercado de geração de energia com a utilização desta tecnologia foi fortemente 

impulsionado no mundo inteiro. Nos EUA, por exemplo, em 2013 foi instalada 

uma capacidade de geração de aproximadamente 4,4GW, o que representou um 

aumento de 33% com relação a 2012, que já vinha de um grande salto em 

relação a 2011, com 76% de aumento da capacidade instalada, segundo o 

relatório da Associação das Indústrias de Energia Solar daquele país (Solar 

Energy Industries Association - SEIA, 2013), (SEIA,2013). 

Só que, diferentemente do que ocorre localmente, nos EUA há mais um 

fator decisivo para a expansão das plantas fotovoltaicas: naquele país existem 

muito mais incentivos fiscais e apoio financeiro, que ocorrem nas esferas 

municipal, estadual e federal, no desenvolvimento e implantação desses 

projetos de geração. Quando o incentivo governamental cessa, os fabricantes e 

desenvolvedores já tem fôlego para tocar seus negócios que já se tornaram 

econômico e financeiramente sustentáveis. 

Com o enorme potencial de geração do Brasil, conforme podemos 

observar no próximo tópico, deveriam haver mais investimentos em pesquisas e 

incentivos financeiros às empresas interessadas em explorar tanto às atividades 

relacionadas à fabricação de equipamentos associados à geração fotovoltaica, 

quanto às interessadas em produzir energia elétrica utilizando esta tecnologia, 
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assim como incentivar a criação de um mecanismo legal de aproveitamento e 

integração desta energia gerada à rede de distribuição convencional. 

Estes incentivos financeiros já apoiam as instalações de energia solar em 

muitos países e com a evolução tecnológica da construção dos painéis solares, 

estima-se que o retorno do investimento para geração de energia utilizando esta 

tecnologia seja de 1 a 4 anos, dependendo da potência a ser instalada. Esta 

queda no tempo de retorno também é corresponsável pela grande expansão dos 

parques de geração solar fotovoltaica instalados no mundo todo (SEIA, 2013). 

 

3.1.2 Irradiação Solar privilegiada do Brasil 

 

O potencial de geração de energia solar pode ser medido em função da 

potência (W) por unidade de área (m2), este potencial é conhecido por radiância 

solar média. Estão disponíveis estudos e medições deste potencial de geração 

em nível mundial, conforme por ser visto na figura 2 (BISHOP; ROSSOW, 

1991). 

Estes dados são coletados levando em consideração a quantidade de 

horas de luz do sol, ou seja, calcula-se a percentagem média de possíveis horas 

de sol durante um certo período de tempo. O potencial de radiação solar é 

geralmente calculado com base na latitude e demais aspectos topográficos, 

porém modelos mais precisos levam em consideração influências astronômicas 

e meteorológicas neste cálculo. 
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Figura 2 — Potencial de Geração de Energia Solar - Radiância Média. 

 
Fonte — LOSTER, 2006. 

 
Este potencial é referenciado no Brasil segundo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que utiliza o termo 

irradiação (ou simplesmente radiação) solar como: a representação da 

quantidade de energia solar que incide sobre uma superfície durante um 

determinado intervalo de tempo (ABNT, 2006). 

Este estudo de viabilidade, identificando as áreas de maior radiação 

solar, é requisito fundamental para a implantação de novos empreendimentos 

para geração de energia através de painéis fotovoltaicos. O potencial brasileiro 

para o uso dessa tecnologia é enorme, já que, em quase todos os lugares do 

Brasil, a média anual de radiação solar apresenta valores para geração de 

energia elétrica acima de 5 kWh/m2/dia, conforme pode ser visto na figura 3 

(CPTEC, 2013). 
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Figura 3 — Radiação solar média anual no Brasil. 

 
Fonte — Adaptado do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC 

 
 

Mesmo com todo esse potencial de geração, o maior do mundo, 

apenas 34 usinas aproveitam a radiação solar para gerar energia para 

aproximadamente 1500 residências em todo o país (ANEEL, 2013). Em outros 

países, mesmo com menores índices de irradiação solar, a utilização desta 

tecnologia e sua integração à matriz energética já é uma realidade. 

Na Alemanha, por exemplo, onde a região mais ensolarada recebe 

40% menos radiação solar que a região de menor radiação no Brasil, 8 milhões 

de famílias já utilizam energia solar. Lá, a produção excedente é reinjetada na 

rede para ser utilizada por outros consumidores e vira crédito na conta de 

energia ao final do mês, um modelo de negócios eficiente e com enorme 

potencial para incentivar os investimentos em infraestrutura tecnológica 

individual para residências ou empresas para a geração solar fotovoltaica 

(CABRAL; TORRES; SENNA, 2013). 
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3.2 Energia Eólica 
 

As chamadas Turbinas Eólicas, grandes estruturas suspensas em torres, 

contam com pás (ou lâminas), como as de um cata-vento, que giram conforme a 

força dos ventos. Estas pás são agrupadas e interligadas em uma estrutura 

móvel conhecida como Nacelle que por sua vez está acoplada a um gerador. A 

energia cinética do fluxo de ar gera uma força motriz que movimenta as pás da 

turbina que, por sua vez, fornecem a energia mecânica para acionar o gerador 

acoplado ao sistema. As turbinas atuais contam ainda com um conjunto de 

sensores que detectam a direção do vento e giram todo o conjunto até 360º para 

um melhor aproveitamento e maior geração de energia (ABEEólica, 2013). 

Quando agrupamos várias destas turbinas eólicas temos o que 

chamamos de parques  eólicos ou usinas de geração eólica. Como a intensidade 

dos ventos é mais forte no litoral, é cada vez mais comum a construção de 

parque eólicos off-shore, a até quilômetros de distância da costa, como 

podemos observar na figura 4. 

 
Figura 4 — Parque eólico off-shore. 

 
Fonte — CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA EÓLICA - CBEE, 2001. 
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3.2.1 Potencial de geração eólica no Brasil 
 

Segundo estudo contratado pela Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha, entidade criada visando o fortalecimento das relações 

comercias entre estes dois países, a intensidade dos ventos no Brasil é 

determinada pela circulação das massas de ar da célula de Hadley (modelo de 

circulação fechada da atmosfera), também pelos ventos sudoestes e por áreas de 

alta pressão subtropicais. Além de uma velocidade média considerada alta, em 

torno de 30Km/h, mais dois fatores são muitos importantes para instalação de 

empreendimentos de geração eólica: a continuidade e a manutenção da direção 

destes ventos (AHK, 2012). 

Em estimativas do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio Brito (CRESESB) do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), 

órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), a abundância de 

ventos no Brasil tem um potencial de geração de energia na casa dos 143GW 

(maior que toda a potência atualmente instalada, proveniente de todas as 

formas de geração no Brasil, que hoje é de aproximadamente 126GW), com 

mais da metade deste potencial concentrado na região nordeste do país, 

conforme podemos observar na figura 5 (CRESESB, 2001). 
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Figura 5 — Potencial de geração de Energia Eólica por região. 

 
Fonte — Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito, 2001. 

 
Apesar de todo esse potencial, o mesmo ainda não é explorado em sua 

plenitude, já que toda a energia eólica gerada no Brasil corresponde a apenas 

2% do total da matriz energética nacional. 

 

3.2.2 Potencial maranhense de geração eólica 

 

Como visto no tópico anterior, é na região Nordeste que se concentra 

mais da metade da capacidade de geração eólica do Brasil, fato que no 

Maranhão ainda é pouquíssimo explorado. No mapa mais detalhado da figura 

6, que mostra o fluxo de potência eólica anual, podemos identificar onde os 

empreendimentos para geração de energia seriam mais eficientemente 

instalados. 
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Figura 6 — Fluxo de potência eólica anual no Brasil. 

 
Fonte — Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito, 2001. 

 
Ampliando apenas a região Nordeste, a partir de um mapeamento do 

fluxo de ventos como este, observamos que o litoral do Maranhão, 

principalmente na região que compreende o Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses, tem um enorme potencial para se tornar, no futuro, um parque 

eólico de grande capacidade de geração, conforme observamos na figura 7. 
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Figura 7 — Fluxo de potência eólica anual no Nordeste. 

 
Fonte — Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito, 2001. 

 
A ANEEL mantêm um banco de dados com a relação de todas as 

concessões para exploração de energia eólica no Brasil desde 1998 e, com a 

análise dessas informações, observamos que as primeiras concessões e 

autorizações para o estado do Maranhão só ocorreram no ano de 2012. Naquele 

ano, a empresa Bioenergy Geradora de Energia S.A, que já possuía parques 

eólicos nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, foi autorizada a 

implantar e explorar 13 Usinas Eólicas no Maranhão, a serem instaladas nos 

Municípios de Paulino Neves e Tutóia, respectivamente (ANEEL, 2013). 

A previsão da empresa geradora é implantar 377 turbinas eólicas na 

região dos lençóis maranhenses com capacidade final instalada, prevista para 

2015, de até 1,4 GW. Estes aerogeradores possuem cerca de 80 metros de altura 

e foram projetados especificamente para atuar conforme o regime de ventos 

presente naquela região. Além da construção dos parques eólicos, quem deseja 

explorar este ramo também deve investir na construção de linhas de 

transmissão, como a Bioenergy está fazendo no Maranhão, e/ou firmar 
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parcerias para utilização de linhas existentes, a fim de levar a energia produzida 

até as subestações das concessionárias de energia (BIOENERGY, 2013). 

Mesmo com a disponibilidade da produção, ou seja, a entrega da 

energia na subestação da concessionária, a geradora ainda precisa demonstrar a 

qualidade da energia gerada, já que a oscilação dos ventos pode interferir 

negativamente nesta qualidade e consequentemente na sua integração à matriz 

energética, mais um grande desafio. 

 

3.3 Geração de Energia no Brasil e no Maranhão 
 
 

No Brasil, a ANEEL criou o Banco de Informações de Geração (BIG) 

para divulgar informações sobre a geração de energia no Brasil. Segundo dados 

do BIG, aproximadamente 64% da energia que utilizamos é produzida em 

usinas hidrelétricas. O quantitativo total dos empreendimentos de geração em 

operação no Brasil podem ser comparados através do gráfico da figura 8 

(ANEEL, 2013). 

 
Figura 8 — Comparação das diversas formas de geração - potência instalada no Brasil. 

 
Fonte — Adaptado da ANEEL. 

 
Uma análise do gráfico da figura 8 já nos mostra quão insignificante são 

as gerações eólica e solar no parque brasileiro. As duas formas de geração 

somam juntas menos de 2% da energia gerada no país, diante da implantação e 

operação das grandes usinas hidrelétricas, sob o protesto de ambientalistas, 



22 

 

 

 

 

 

C
ad

ernos Ign
acio R

an
gel d

e C
iên

cia, T
ecn

ologia e In
ovação  1 

como na central hidrelétrica de Belo Monte no vizinho estado do Pará, e da 

expansão das poluidoras termelétricas em empreendimentos espalhado por 

todo o Brasil. Em um país de dimensões continentais, com enorme potencial 

para geração de energia mais limpa, como a solar e eólica, sua contribuição para 

a matriz energética nacional poderia e deveria ser mais significante. 

A ANEEL também mantem em seu banco de dados informações com o 

total da potência instalada por unidade da federação, esses dados podem nos 

nortear sobre como está posicionado o estado do Maranhão no contexto 

nacional de geração de energia. Mais uma vez, com o auxílio do gráfico da 

figura 9, podemos melhor visualizar a posição do Maranhão em relação aos 

demais estados da federação no que diz respeito aos empreendimentos 

geradores de energia em operação. 

Figura 9 — Capacidade de Geração Instalada por Estado 

 
Fonte — Adaptado da ANEEL. 

 
Da análise do gráfico concluímos que, apesar da grande quantidade de 

rios perenes e do grande potencial de geração de energia de fontes limpas e 

renováveis, o Maranhão gera apenas 2,39% da energia do país, tendo que 

“importar” energia de outros estados para suprir sua demanda. O Maranhão é 

apenas o décimo quarto estado em capacidade instalada de geração de energia. 

A localização geográfica do Maranhão, próximo à linha do equador, 

onde os raios solares incidem quase verticalmente sobre a superfície, garantiria 

um enorme potencial de geração de energia fotovoltaica e a sua grande faixa 
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litorânea, a segunda maior do Brasil com aproximadamente 640km de extensão 

também garante um grande potencial de geração de energia através dos ventos. 

Esta geração de energia do estado do Maranhão, está distribuída 

conforme a tabela 1. 

Tabela 1 — Geração de Energia no Maranhão, por tipo 

Empreendimentos em Operação no Maranhão 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

Geração Eólica 2 25 0 

Geração Fotovoltaica 2 52 0 
Usinas Hidrelétricas 2 1.324.300 43,74 
Usinas Termelétricas 18 1.703.452 56,26 

Total 24 3.027.829 100 
Fonte — ANEEL. 

 
Quando dispomos graficamente estes dados, fica mais evidente que o 

potencial de geração eólica e fotovoltaica do Maranhão não está sendo 

explorado como deveria. O parque gerador maranhense está praticamente 

dividido entre termelétricas, a forma de geração mais abrangente, e 

hidrelétricas. Nem os apenas 2% de geração eólica presente no Brasil 

conseguimos repetir no Maranhão, conforme mostra a figura 10. 

Figura 10 — Geração de Energia no Maranhão - por potência instalada. 

 
Fonte — ANEEL. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A importância da análise SWOT para novos empreendimentos 

energéticos 

 

Para analisar as vantagens e desvantagens da implantação de novos 

projetos de geração de energia e sua integração à matriz energética maranhense 

podemos utilizar a abordagem SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, 

threats). Esta abordagem é realizada analisando as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças que podem impactar no desenvolvimento e 

implantação de projetos desta natureza no Maranhão. 

Quando analisamos um empreendimento por meio de uma análise 

SWOT significa que primeiro fazemos uma análise dos seus aspectos internos 

no cenário atual, reconhecendo os pontos fortes do projeto (forças) e seus 

pontos fracos (fraquezas) e depois analisamos os fatores externos, 

vislumbrando o desenvolvimento futuro do mesmo, identificando as 

oportunidades existentes que possam ser exploradas para aumentar seu 

diferencial competitivo no mercado e as prováveis ameaças, tratando-as para 

que não tornem o projeto inviável tecnicamente, economicamente ou 

financeiramente no futuro. 

Através da análise SWOT, podemos comparar as três formas de geração 

de energia aqui tratadas e seu potencial de utilização no Maranhão. 

 
4.2 Matrizes SWOT da geração energética no maranhão 
 

Após análise das características de cada forma de geração estudada, do 

contexto nacional e de alguns empreendimentos implantados e em implantação 

no Maranhão, podemos elaborar uma matriz SWOT para cada uma das formas 

de geração tratadas aqui. Elencamos alguns fatores considerados relevantes 

para implantação de empreendimentos de geração em nossa região e dispomos 

em forma de matriz para melhor visualização e compreensão. 
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4.2.2 Matriz SWOT – Energia Solar Fotovoltaica 
 

FATORES INTERNOS 
FORÇAS 

Baixo impacto ambiental; 
Baixo impacto social; 
Facilidade de implantação em pequena 
escala para uso residencial ou 
comercial; 
Forte apelo e publicidade ambiental 
devido ao grande número de 
aplicações; 
Avanços tecnológicos culminando com 
redução de preço dos equipamentos; 
Disponibilidade de kits para geração 
individual; 
Recurso natural inesgotável. 
 

FRAQUEZAS 
Imprevisibilidade de geração; 
Alto custo dos equipamentos para uso 
em larga escala, apesar da redução nos 
últimos anos; 
Falta de mão-de-obra especializada, e 
consequente conhecimento limitado 
da tecnologia; 
Necessidade de grandes extensões 
territoriais para produção em grande 
escala; 
Nenhuma outra atividade econômica 
pode ser realizada simultaneamente 
na mesma área. 

FATORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES 

Necessidade de ampliação da matriz 
energética, devido ao aumento do 
consumo de energia elétrica; 
Localização privilegiada do Maranhão 
para captação da radiação solar; 
Curta estação de chuvas e baixa 
nebulosidade que contribui para a 
possibilidade de geração na maior 
parte do ano; 

AMEAÇAS 
Crescimento em larga escala dos 
parques eólicos devido à sua 
maturidade tecnológica; 
Menor potencial de geração que a 
eólica; 
Crise econômica mundial e 
direcionamento dos investimentos 
para formas de geração mais rentáveis 
financeiramente; 
Falta de um modelo para geração de 
recursos humanos em energias 
renováveis no Maranhão. 



26 

 

 

 

 

 

C
ad

ernos Ign
acio R

an
gel d

e C
iên

cia, T
ecn

ologia e In
ovação  1 

4.2.3 Matriz SWOT – Energia Eólica 
FATORES INTERNOS 

FORÇAS 
Baixo impacto ambiental; 
Baixo impacto social; 
Recurso natural inesgotável. 
Alto potencial de geração no litoral 
maranhense com ventos de boa 
intensidade o ano inteiro; 
Apesar da necessidade de grandes 
extensões territoriais para produção 
em grande escala, outra atividade 
econômica pode ser realizada 
simultaneamente, apenas com uma 
limitação para que a altura de 
construções na proximidade não 
interfira na captação dos ventos. 

FRAQUEZAS 
Imprevisibilidade de geração devido à 
inconstância dos ventos; 
Falta de mão-de-obra especializada; 
Procedimentos demorados e 
complicados para integração à matriz 
energética; 
Dificuldades de logística pode ocorrer 
devido ao tamanho e peso das 
estruturas necessárias para a 
montagem de torres e aerogeradores. 

FATORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES 

Crescimento da indústria de energia 
eólica;  
Melhorias tecnológicas, resultando em 
uma melhor aceitação pelos vizinhos 
(aerogeradores mais silenciosos); 
Necessidade de ampliação da matriz 
energética, devido ao aumento do 
consumo de energia elétrica; 
Empreendimentos já autorizados e em 
construção no estado do Maranhão; 
Segundo maior litoral do Brasil com 
640km de extensão. 

AMEAÇAS 
Receio de integração à matriz por 
parte das distribuidoras, devido à 
imprevisibilidade de geração; 
Crise econômica mundial e 
direcionamento dos investimentos 
para formas de geração mais rentáveis 
financeiramente; 
Falta de um modelo para geração de 
recursos humanos em energias 
renováveis no Maranhão. 
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4.3 Análise das Matrizes SWOT: Pontos Comuns 

 
Em breve análise das matrizes podemos identificar algumas 

características comuns às formas e geração de energia aqui tratadas. 

Os baixos impactos ambientais e sociais, por exemplo, estão presentes 

como forças inerentes às duas formas de geração e se devem ao fato de estas 

não agredirem gravemente o meio ambiente da localidade onde a energia será 

gerada e nem serem necessários grandes remanejamentos de populações locais 

ou ainda devido ao fato de que nenhum resultado das instalações afeta 

diretamente ou indiretamente a qualidade de vida destas pessoas. 

Há ainda uma oportunidade presente nas matrizes das energias 

analisadas, a necessidade de ampliação da matriz energética devido ao grande 

crescimento no consumo de energia nos últimos anos. Este é o fator motivador 

principal da realização de pesquisas em energias renováveis em todo o mundo 

e deve ser considerado para trabalhos futuros, pois a população continua a 

crescer e as redes de distribuição continuam sua expansão rumo às regiões 

rurais, levando energia elétrica para uma demanda antes reprimida de 

consumo. 

Uma fraqueza e uma ameaça que aparecem nas matrizes dizem 

respeito, especificamente, ao estado do Maranhão. Elencou-se como fraqueza 

para a instalação de empreendimentos das duas formas de geração, a falta de 

mão-de-obra especializada em tecnologias para a geração de energia renováveis 

neste Estado. Este é um grave problema e não se restringe apenas às tecnologias 

aqui tratadas, mas se estende a diversas outras áreas industriais, ou não. Mais 

grave ainda é a falta de perspectiva de mudança neste cenário, já que foi 

atribuído como ameaça nas matrizes SWOT, o fato de que ainda não existe um 

modelo para a formação de recursos humanos em energias renováveis no 

Maranhão. 
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5 CONCLUSÃO 

 
Atualmente reconhecemos grandes esforços voltados para integração 

de fontes de energia renováveis à matriz energética mundial, principalmente 

devido a questões ambientais e ao crescimento do consumo. Um dos principais 

desafios que o mundo enfrenta hoje é a dissociação entre o crescimento 

econômico e o aumento do consumo de energia, pois embora a produção de 

energia tenha crescido consideravelmente nos últimos anos, o consumo cresce a 

taxas maiores, já que é diretamente proporcional ao aumento do PIB de uma 

determinada região. 

O PIB do Maranhão, por exemplo, apresentou um crescimento real de 

10,3% em 2011, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

um percentual quatro vezes maior que a média nacional, já considerada 

elevada. Apesar do crescimento chinês do PIB, a produção de energia no 

Maranhão se mantém praticamente estável nos últimos anos, salvo alguns 

empreendimentos pontuais. Além dessa crescente demanda por energia 

elétrica, oriunda do desenvolvimento econômico, não só local, mas global, outro 

fator onera ainda mais esta conta: a expansão das redes de distribuição a 

lugares antes não atendidos, como, por exemplo, através do programa Luz para 

Todos, no Brasil. 

Este desequilíbrio entre aumento da geração e crescimento do consumo 

pode anunciar uma nova crise energética no país, desencadeando novos 

programas de racionamento e provocando apagões como os registrados no 

início de 2014. Devemos ressaltar que, ainda existem no mundo 1,3 bilhão de 

pessoas sem acesso à energia elétrica, uma demanda reprimida que deve ser 

considerada preocupante para estudos futuros. Isso reflete na importância de 

novas pesquisas e investimentos em formas de geração de energias renováveis 

como as tratadas aqui. 

No contexto global, mesmo em estado de alerta, os novos investimentos 

em energias renováveis diminuíram nos últimos dois anos, apesar de ainda 

serem considerados relevantes. As incertezas políticas, as crises econômicas, a 
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diminuição dos incentivos fiscais e do apoio a novos projetos, assim como a 

concorrência de outras fontes de energia minimizou as perspectivas de 

investimento para alguns mercados. Alguns países e regiões, como o Brasil e 

especialmente o Maranhão, têm enfrentado dificuldades na integração de 

energias renováveis à sua matriz energética. 

A indústria de geração de energia renovável, especialmente solar e 

eólica, atravessa um período de reestruturação e consolidação, no entanto, 

apesar destes entraves, os alicerces para a utilização e integração das energias 

renováveis contam com o forte apelo da sustentabilidade ambiental. Por isso, 

mesmo com os desafios inerentes à quebra de paradigmas, as questões 

ambientais e a evolução tecnológica da geração e integração destas energias 

continuam a gerar vantagens competitivas em todos os mercados. 

Pelas análises das matrizes SWOT de cada forma de geração 

confirmamos a vantagem para a implantação de novos empreendimentos de 

geração eólica no Maranhão. Como os ventos são mais favoráveis para a 

geração de energia nos litorais, o Maranhão tem a vantagem de possuir o 

segundo maior litoral entre todos os estados do Brasil com 640km de extensão, 

perdendo apenas para o estado da Bahia. Além disso as grandes torres dos 

aerogeradores, cada vez mais altas e silenciosas, não impedem que outras 

atividades econômicas sejam executadas nas suas proximidades, possibilitando 

sua instalação em fazendas, por exemplo. 

A energia eólica se destaca, principalmente, para produção em larga 

escala, e consequente integração à matriz energética, devido ao seu estado atual 

de desenvolvimento, sua consequente maturidade tecnológica e tempo de 

retorno de investimentos cada vez menor. Todavia, é urgente a necessidade de 

integração de mais formas de geração de energia à matriz energética. 

A geração solar fotovoltaica apresenta um elevado marketing 

promocional ambiental devido à oferta de kits de geração residencial individual 

e às muitas formas de aplicação em pequena escala, porém os equipamentos de 

geração de larga escala ainda têm custo elevado, portanto maior é o tempo para 
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retorno do investimento, o que afasta alguns potenciais mercados. Além disso, a 

sua produção em larga escala requer grandes áreas dedicadas exclusivamente 

para a instalação dos painéis solares, impossibilitando a convivência com outras 

atividades. 
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EVOLUÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS SISTEMAS AGRÁRIOS DOS 
TERRITÓRIOS DOS LENÇÓIS MARANHENSES/MUNIN-MA 
Jackson Bouéres Damasceno Júnior 
Itaan de Jesus Pastor Santos 
 
 
RESUMO 
Esse trabalho objetivou retratar a construção, evolução e diferenciação dos sistemas 
agrários do território dos Lençóis Maranhenses/Munin, localizado a nordeste do 
estado do Maranhão. Este território é composto por 12 municípios que possuem 
características ambientais diversas. Para atingir tal objetivo o recurso metodológico 
utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Como resultado é possível afirmar que foram 
formados três sistemas agrários distintos: indígena, colonial e atual, marcados pela 
presença, ao longo do tempo e espaço, de diferentes etnias e etapas do 
desenvolvimento da agricultura hoje profundamente marcada por traços que 
determinam a sua heterogeneidade, construindo modelos singulares de produção, 
beneficiamento, distribuição, alocação para a comercialização e consumo. 
 
PALAVRAS CHAVES 
Sistemas agrários, Lençóis Maranhenses/Munin. 
 
ABSTRACT 
This work aimed to portray the construction, evolution and differentiation of agrarian 
systems of the territory Lençóis Maranhenses/Munin, located northeast of the state of 
Maranhão. This territory is composed of 12 municipalities that have different 
environmental characteristics. To achieve this goal the methodological approach used 
was the literature research. As a result it is possible that three separate states were 
formed agrarian systems: current, marked by the presence of indigenous, colonial and 
1, over time and space, of different ethnic backgrounds and stages of development of 
agriculture today deeply marked by traits that determine their heterogeneity by 
building unique models of production, processing, distribution, allocation for 
marketing and consumption.  
 

KEYWORDS 
Agricultural systems, Lençóis Maranhenses/Munin. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

A história, poderoso instrumento científico de compreensão da 

realidade atual, nos permite que por meio da leitura dos passos dados pelas 

sociedades que nos precederam possamos compreender e planejar os passos 

para um direcionamento futuro consciente e seguro. Nestes termos, observando 

hoje os rumos que tomamos e adequando essa realidade a pauta da 

sustentabilidade, a descrição histórica das atividades agrícolas desenvolvidas 

ao longo do tempo nos distintos territórios é essencial. 

Assim, Mazoyer e Roudart (2009, p.30) descreve que "a leitura dos 

sistemas agrários é um instrumento intelectual que nos permite apreender toda 

a complexidade de toda a forma de agricultura real através da análise metódica 

da sua organização e do seu funcionamento”. Neste sentido, ainda de acordo 

com o autor, podemos observar que “um sistema agrário não pode ser, 

portanto, analisado independente das atividades inerentes que lhe fornecem 

meios de produção; também não pode ser analisado independentemente das 

atividades a montante e pelos consumidores, nem independentemente dos 

outros sistemas agrários que concorrem, também eles, para a satisfação das 

necessidades da sociedade” (MAZOYER; ROUDART, 2009, p. 43). 

Essas relações e inter-relações nos possibilitam verificar que os estudos 

dos sistemas agrários dão conta de inúmeras variáveis como: o meio cultivado, 

instrumentos de produção, modo de artificialização do meio, divisão social do 

trabalho entre agricultura, artesanato e indústria, os excedentes agrícolas e as 

relações de troca entre atores sociais, as relações de força e de propriedade que 

regem a repartição do produto do trabalho, dos fatores de produção e dos bens 

de consumo, o conjunto de idéias e instituições que permitem assegurar a 

reprodução social (MAZOYER; MIGUEL, 2009) e como essas relações traçadas 

impactaram e influenciaram o atual modelo adotado, observando seus pontos 

de estrangulamento e o surgimento de outras formas de fazer agricultura 

pressionado pelos gargalos apresentados. 
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Em muitos casos, os sistemas agrários nos permitem observar como os 

fatores externos à unidade de produção foram fundamentais para as 

transformações ocorridas e como também eles impõe uma nova ordem social 

local, atraindo ou afastando os agricultores para as novas realidades, 

conformando uma nova ordem política, social, econômica e, 

fundamentalmente, cultural por meio da manutenção, esquecimento ou 

substituição de valores. 

Dessa forma, neste trabalho buscaremos reproduzir os caminhos 

históricos que levaram a conformação do sistema agrário contemporâneo, 

resgatando os processos e atores envolvidos e, a sua importância no decorrer 

dos anos. 

 
2  DESENVOLVIMENTO 
 
2.1  Caracterização da área de estudo 
 

O Território Lençóis Maranhenses/Munin está inserido, em sua maior 

parte, na Mesorregião Norte Maranhense, contemplando a microrregião 

Lençóis Maranhenses que compreende os municípios de Humberto de Campos, 

Primeira Cruz, Santo Amaro, Barreirinhas e Paulino Neves; e a microrregião de 

Rosário que compreende os municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, 

Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Rosário.  

O Território Lençóis Maranhenses/Munin, limita-se ao Norte com o 

Oceano Atlântico; ao Sul com os municípios de Santana do Maranhão, Santa 

Quitéria do Maranhão, Belágua, São Benedito do Rio Preto, Presidente Vargas, 

Itapecuru Mirim e Santa Rita; ao Leste pelos municípios de Água Doce e 

Santana do Maranhão e; ao Oeste com município de Cajapíó e com a Ilha de São 

Luís. 

A população total do território é de 201.574 habitantes, dos quais 

64,65% vivem no meio rural, o que corresponde a uma taxa de urbanidade de 

32,25%. O município de Rosário apresenta a maior taxa de urbanidade (64,65%) 

enquanto o município de Axixá concorre com a menor taxa, da ordem de 
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11,85%. A área total do território alcança 14.374,9 km² sendo que o maior 

município é Barreirinhas com 2.291,1 km² e o que possui a menor área é Axixá 

com 199,8 km². 

O território encontra-se entre o bioma amazônico e o bioma cerrado 

constituindo-se de um ecótono, apresentando características ambientais típicas 

e singulares das regiões transicionais. 

 
2.1.1 Clima e Pluviometria 
 

O Território dos Lençóis Maranhenses/Munin possui dois tipos de 

climas de acordo com a classificação de Thornthwaite (1948). Essa 

caracterização feita pelo NUGEO/LABMET (2002 apud MDA, 2010) identifica 

os climas: Úmido B1(B1WA’a’) e Sub-Úmido C2(C2WA’a’). Ambos têm 

moderada deficiência de água no inverno, entre os meses de junho e setembro, 

ou seja, temperatura média mensal sempre superior a 18ºC, sendo que a soma 

evapotranspiração potencial nos três meses mais quentes do ano é inferior a 

48% em relação à evapotranspiração potencial anual (a’). A única diferença 

relativa é a condição de megatérmico (A’) do segundo tipo. 

De acordo com o NUGEO/LABMET (2002 apud MDA, 2010), a área do 

Maranhão onde se localiza o território dos Lençóis Maranhenses/Munin tem 

precipitações pluviométricas anuais de cinco níveis: entre 1.300 a 1.500 mm³ 

anuais (municípios de Barreirinhas e Paulino Neves); entre 1.500 e 1.700 mm³ 

(municípios de Barreirinhas e Santo Amaro); 1.700 a 1.900 (municípios de 

Humberto de Campos e Primeira Cruz); 1.900 a 2.100 (municípios de 

Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz); 2.100 a 2.300 (Barreirinhas, Santo 

Amaro, Primeira Cruz, Humberto de Campos, Icatu, Axixá e Rosário); 2.300 e 

2.500 mm e (Morros, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Rosário e 

Bacabeira). 

Outra característica da pluviometria da região é a escassez de chuvas 

nos meses que vai de junho até novembro, condição que obriga os pequenos 

agricultores a estabelecer um calendário agrícola dependente das chuvas. 
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Quanto ao regime térmico, este é de pequena variação sazonal. Todos 

os meses são razoavelmente quentes, com temperatura em torno de 260 C (indo 

de 25º a 27º C) na maioria dos meses, com mínimas de 23 º e máximas de 31º C 

durante todo o ano. Junta-se a essas condições, a umidade relativa do ar, com 

médias anuais entre 76º e 82%, chegando até 90% no mês de abril ( 

NUGEO/LABMET, 2002 apud MDA, 2010). 

 
2.1.2 Hidrografia 
 

A região pertence a quatro bacias hidrográficas, todas genuinamente 

maranhenses, de acordo com as informações do NUGEO/LABMET (2002 apud 

MDA, 2010). A bacia mais importante é a do Itapecuru que representa 16,7% do 

total hídrico do Estado com 54.300 km² e 1.090 km de extensão. A segunda bacia 

é a do rio Munim que possui 4,8% da extensão hidrográfica do Estado com 

15.800 km² e 275 km de extensão. As outras duas bacias são consideradas 

secundárias e se denominam bacia do Periá, correspondendo a 1,5% das bacias 

do Estado, área de 5.000 km² e 70 km de extensão, e bacia dos Preguiças com 

2,1% dos recursos hídricos do Estado, 6.750 km de área e 125 km de extensão. 

 
2.1.3 Geologia e geomorfologia 
 

A situação geológica da região indica a presença de depósitos 

aluvionares fluviais, marinhos e flúvio-marinhos em quase toda a extensão, 

permeadas por dunas que afloram no litoral. Os depósitos aluvionares recentes 

são constituídos por cascalhos, areias e argilas consolidadas, aparecendo ao 

logo do litoral, como faixas estreitas e descontínuas ao longo dos rios. Em todo 

o litoral ocorrem dunas que avançam a uma distância de 50 km da costa. 

A estrutura geomorfológica da região em questão é representada por 

uma grande área na faixa litorânea e sublitorânea constituída por restingas, 

campos de deflação e dunas chamadas de Lençóis Maranhenses. Na parte mais 

ocidental ocorrem rias afogadas que foram convertidas em planícies aluviais e 

são emolduradas externamente por pontões lodosos e ilhas que se formaram 
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pela ação das marés, dentre elas a ilha do Maranhão, onde está localizada a 

capital do estado, o município de São Luís (NUGEO/LABMET, 2002 apud 

MDA, 2010). 

 

2.1.4 Solos 
 

Os solos do Território dos Lençóis Maranhenses/Munin têm uma alta 

concentração de areias quartzosas e de areias quartzosas marinhas. São solos 

arenosos, profundos, com baixo teor de argila e com Ph de forte a 

moderadamente ácido. Engloba as areias quartzosas marinhas e tem um relevo 

de plano à suave ondulado (NUGEO/LABMET, 2002 apud MDA, 2010). 

 
2.1.5 Vegetação 

 
Esse território concentra dois grandes tipos de vegetação: floresta 

estacional e formações com influência marinho e flúvio-marinha. A floresta 

estacional é caracterizada por duas estações, uma seca e outra chuvosa, sendo a 

primeira mais prolongada, onde a vegetação perde parte das folhas. O outro 

tipo de vegetação é formada por restingas e florestas de mangues 

(NUGEO/LABMET, 2002 apud MDA, 2010). 

Na parte mais ocidental, a vegetação existente recebe grande influência 

da floresta ombrófila densa, apresentando originalmente arvores de grande 

porte, sendo hoje formada por capoeiras. 

 
2.1.6 Um ambiente frágil 
 

Todas as características acima apresentadas remetem a um ambiente 

extremamente frágil, apontando para o uso discreto e moderado do meio físico, 

não sendo aconselhável atividades de alto impacto. 

Os impactos a esse meio provocados por processos de artificialização 

começaram a ser notados, principalmente no que diz respeito a supressão da 

vegetação nativa causando diminuição da produtividade das lavouras de 

mandioca o que provocou reação imediata da sociedade local. Também a 
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corrida especulatória provocada pela ascensão do turismo ecológico fez com 

que houvesse reações imediatas a tais práticas.   

Essas características apropriadas pela sociedade e pelo Estado 

determinaram a criação de duas unidades de conservação a APA da foz do rio 

Preguiças, Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente e o Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses (Figura 1). 

A Área de Proteção Ambiental (APA) da Foz do Rio Preguiças, 

Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente foi criada pelo Decreto Estadual 

nº 11.899/91 com a finalidade de nortear o uso dos recursos naturais existentes 

por meio de um plano de manejo dos seus 269.884 ha. 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma unidade de 

proteção integral com uma área de 156.584 ha, está distribuído pelos municípios 

de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi 

criado com a finalidade precípua de proteger a flora, a fauna e as belezas 

naturais existentes no local. Inserido no bioma costeiro marinho, o parque é um 

exponente dos ecossistemas de mangue, restinga e dunas, associando ventos 

fortes e chuvas regulares. 
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Figura 1 - Unidades de conservação existentes no território dos Lençóis Munim, 
Maranhão. 

 

 
Fonte: Maranhão (2000) 

 
2.2  Sistemas Agrários 

 
O processo de formação e evolução dos sistemas agrários é resultado de 

uma série de transformações nas relações entre homem e meio físico e, à 

medida que existe modificação nesta relação existe consequentemente alteração 

no processo de exploração da região que resultará na transformação das 

relações sociais vigentes e, consequentemente, origina-se um novo sistema 

agrário. 
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A partir deste tópico serão apresentadas as diversas etapas desse 

processo de alteração dessa relação onde o uso do trabalho na obtenção de 

produtos originários do meio físico (alimentos, madeiras, animais para caça e 

tração e minérios) serão os principais motivos para transformação. 

O uso da natureza pelas sociedades sempre foi motivada pelas 

necessidades das sociedades, algumas teorias contemporâneas dão conta dessa 

relação como, por exemplo, Chayanov (1985) afirma que a quantidade de 

trabalho que desprende na artificialização do meio é proporcional as 

necessidades de cada membro da família. Mediante a afirmação acima 

acompanhada de uma análise de crescimento populacional ancorada na teoria 

Mauthusiana busca nortear a construção e interpretação dos fatos que 

compuseram os sistemas agrários decorrentes do processo de colonização do 

território dos Lençóis Munim. 

 
2.2.1 A formação do sistema agrário do território Lençóis 
Maranhenses/Munin 
 

Com base em fatos históricos, o sistema agrário atual da região dos 

Lençóis Maranhenses/Munin foi constituído de dois sistemas anteriores: o 

indígena e o colonial os quais serão apresentados a seguir. 

 
2.2.1.1  Sistema Agrário Indígena 
 

Muito antes da chegada dos europeus no continente americano existiam 

muitas sociedades que o habitavam e desenvolviam atividades econômicas 

como agricultura, caça, pesca, funilaria e pintura. Estas atividades eram 

extensivas, praticadas basicamente para atender as demandas de alimentação, 

organização e reprodução social destas sociedades baseadas, sobretudo, nos 

hábitos e costumes dessas sociedades. 

Os indígenas que colonizaram o Brasil e posteriormente o Maranhão, 

segundo Mazoyer e Roudart (2009), teriam se originados do Sul do México 

entre 9.000 e 4.000 anos a.C. Para os autores, no começo desse período, 
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pequenos grupos de caçadores coletores nômades teriam começado a se reunir 

na estação úmida para praticar a coleta, bem como, de modo complementar, o 

cultivo da pimenta e do abacate, sendo que, posteriormente, este processo 

originou os primeiros núcleos de povoamento. Com o passar dos anos, estes 

vilarejos tornaram-se mais relevantes, destacando-se os cultivos primaveris e 

estivais de milho precoce, de abóbora, de abobrinha, bem como bem mais tarde 

o cultivo do feijão. Todavia, essas populações continuavam nômades na baixa 

estação e tentavam obter na caça e pela coleta uma parte ainda significativa de 

sua subsistência. A conversão dessas sociedades ainda de caçadores coletores, 

mas que praticavam esporadicamente a agricultura, em sociedade de 

agricultores sedentários ocorreu bem mais tarde, efetivando-se no ano de 200 

da nossa era com a domesticação da cevadilha, da cultura da sempre noiva e do 

milheto. 

A mandioca teve seu centro de origem na America tropical (LEON, 

1977), existindo evidências que apontam para o nordeste brasileiro como centro 

de origem da planta por existir uma grande variedade de espécies da planta 

nesta região específica (DE CANDOLE, 1959). 

Já bem mais tarde, no sec. XVI, Staden (2007), caracteriza o sistema 

indígena como estável e capaz de suprir suas necessidades nutricionais, pois a 

natureza exuberante permite todas as condições necessárias para a reprodução 

social das nações indígenas. 

O trabalho era livre, sendo atribuídas funções específicas a cada 

membro do grupo, cabendo aos homens a derrubada das arvores, e após três 

meses, atear fogo para a limpeza da área onde posteriormente era feito o plantio 

das estacas da planta da mandioca. 

As raízes de mandioca eram consumidas de três formas distintas, onde 

basicamente a mandioca era transformada em farinha para ser consumida com 

alimentos frescos ou cozidos, e também preparavam uma outra farinha que 

após torrada eram transformadas em beijus. 
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A caça e a pesca eram atividades desenvolvidas pelos homens que na 

companhia dos mais jovens adentravam na mata ou nos rios. 

O trabalho das mulheres era utilizado na produção de cerâmicas que 

eram utilizadas no dia-a-dia como utensílios domésticos. Dentre os principais 

produtos podemos destacar os vasos e louças que após amassados, e dadas as 

formas específicas eram queimados em fornos para adquirirem consistência e 

durabilidade. 

Com a chegada dos primeiros portugueses no Território maranhense no 

ano de 1535 e a posterior divisão do Brasil em capitanias hereditárias este 

sistema entrou em colapso (TROVÃO 2010). 

Com a localização do território dos Lençóis Maranhenses/Munin no 

litoral, ficou fácil a entrada dos portugueses e, consequente, expulsão dos índios 

para outras regiões do estado, sendo iniciado um novo ciclo de exploração 

econômica, a exploração da madeira. 

 
2.2.1.2  Sistema Colonial   

 
A primeira tentativa de ocupação do espaço maranhense pelos 

portugueses deu-se quando o Brasil foi dividido em Capitanias Hereditárias 

por de D. João III. Dividido em duas capitanias, a região do Maranhão é 

entregue a Aires da Cunha e Fernando Álvares de Andrade, em 1535. Não há 

registros desse primeiro esforço de povoamento. 

Em 1594 os franceses adentraram o território na zona do Golfão 

Maranhense, foz do rio Itapecurú, onde está localizada a ilha do Maranhão, 

localização do município de São Luís, muito próximo do território dos Lençóis 

Maranhenses/Munin, seguindo a mesma lógica econômica e políticas dos 

portugueses, baseada no povoamento periférico do território. É provável que o 

objetivo primeiro dos franceses com esta ocupação tivesse como objetivo a 

exploração da madeira e o estabelecimento de uma estratégia de colonização 

em direção ao mundo amazônico. 
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A ocupação das terras maranhenses, entretanto, prossegue conturbada. 

Em 1641 os holandeses ocupam a cidade de São Luís de onde serão expulsos 

três anos mais tarde, não deixando marcas expressivas de sua passagem, mas 

merecendo registro. 

Após a expulsão de franceses e holandeses, o governo da colônia 

resolveu investir no povoamento e colonização do território do Maranhão, 

partindo de São Luís, localizada no litoral, em direção ao interior do Estado, 

tendo a região do Munin a primeira a ser colonizada. Essa colonização 

acompanhou a mesma lógica de outras capitanias como, por exemplo, a de 

Pernambuco que nesta época já tinha uma pujante lavoura canavieira. 

A estratégia adotada pela coroa Portuguesa não obteve êxito, tendo 

como elementos principais que motivaram o fracasso os solos de baixa 

fertilidade natural e a mão de obra escassa visto que os índios não se deixaram 

escravizar. 

Em virtude do fracasso da lavoura canavieira a economia do Maranhão 

se articulava com a economia do resto da colônia por meio do fornecimento de 

carne seca, principalmente a capitania de Pernambuco, e também conseguia 

fornecer a Portugal madeira. Segundo Furtado (1986), nesta época as 

exportações do Maranhão chegavam a formar o carregamento de apenas um 

navio por ano. 

Com o auxílio do Marquês de Pombal é criada a Companhia Geral de 

Comércio do Maranhão e Grão-Pará (1755), que estimulará o cultivo do 

algodão. A cotonicultura subindo as margens do Itapecuru, onde estão 

localizados alguns municípios da região Lençóis Maranhenses/Munin, trazia 

consigo grande contingente de mão-de-obra africana, levando Prado Junior 

(1983, p.82) a afirmar que o algodão “apesar de branco, tornará preto o 

Maranhão”. Prado Junior afirma também que é no Maranhão que o progresso 

da cotonicultura é mais expressivo e interessante porque esta região, até então a 

mais pobre da colônia, superaria todas as demais em riqueza nesta época. 
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Relatos históricos apontam que a colonização do território dos Lençóis 

Maranhenses/Munin, de fato, foi realizada por negros que inicialmente fugiam 

das lavouras de cana, posteriormente das fazendas de gado e, por último das 

fazendas de algodão, dando origem a pequenos núcleos de resistência, mais 

tarde conhecidos como quilombos. 

Tudo leva a crer que os negros fugidos ao ocuparem essas áreas 

iniciavam pequenos cultivos baseados no sistema de corte e queima onde eram 

produzidos alimentos como arroz, feijão, milho e mandioca para a posterior 

produção de farinha, técnica que fora desenvolvida pelos índios que 

anteriormente ocuparam a região. 

Neste período a economia maranhense estava entre as quatro maiores 

do Brasil. São Luís ganha nova dimensão como a quarta cidade brasileira em 

população, atrás do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. O Maranhão fornecia ao 

Tesouro Real mais tributos do que o resto do império português, excetuando-se 

as capitanias brasileiras (TRIBUZI, 1981). De tal modo que, com a abertura dos 

portos em 1808, Portugal, perdendo o monopólio comercial, continua a manter 

a melhor forma que encontrara para extrair excedentes da produção 

maranhense, o ganho fiscal. 

Até o terceiro decênio do século XIX a economia do Maranhão poderia 

ser denominada “a economia do algodão”. A participação deste produto na 

exportação variou entre 73% e 82%, e mesmo nos períodos de crise, a partir de 

1845, o algodão continuou a ser o mais importante produto de exportação 

maranhense, até os primórdios do século XX (CARVALHO, 1982). 

Após 1888, segundo Prado Júnior (1983), influenciado principalmente 

pelo fim da escravidão, pelo esgotamento dos solos e por uma conjuntura 

internacional desfavorável a economia do algodão entrou em declínio, as 

fazendas localizadas na região foram abandonadas e posteriormente ocupadas 

por descendentes de escravos, dando origem ao sistema agrário atual. 
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2.2.1.3  Sistema Agrário Atual 
 

O processo histórico de ocupação do território Maranhense e em 

particular dos municípios que compõe a região dos Lençóis Munim foi 

profundamente marcada pelo sistema agrário colonial, este por sua vez 

caracterizado por cultivos como cana de açúcar e algodão, voltados 

exclusivamente para exportação. 

Com o declínio desse sistema, o território agora ocupado basicamente 

por ex-escravos iniciou uma nova dinâmica interna, dessa vez voltada para o 

abastecimento das necessidades alimentares de seus habitantes e reprodução 

social de suas sociedades. 

As antigas fazendas de algodão, abandonadas após o declínio da 

cultura foram ocupadas por populações tradicionais, em alguns casos, havendo 

até o aproveitamento da infraestrutura existente como poços, estradas vicinais e 

até a casa grande que de certa forma facilitou o processo de fiação desses 

grupos de ex-escravos. 

As áreas tomadas por capoeirões, antes ocupadas por monocultivos que 

consumiram boa parte de sua fertilidade natural, foram utilizadas para a 

produção de arroz, feijão, milho e principalmente a mandioca utilizada na 

produção de farinha, base da alimentação dessas famílias. 

Dessa forma, as grandes áreas foram ocupadas por pequenos 

agricultores e suas famílias que dividiam as tarefas internas das unidades de 

produção, utilizando e até desenvolvendo instrumentos e técnicas para garantir 

uma produção que atendessem as necessidades fundamentais desses grupos. 

O fato de terem a posse das áreas pela ocupação e uso até hoje não lhes 

permite o acesso ao título definitivo, pois frequentemente existem conflitos 

agrários entre herdeiros de fazendeiros que se dizem donos e populações 

tradicionais que efetivamente ocupam e trabalham nesses territórios. 

Para o IBGE (2010), população total do território é de 201.574 

habitantes, dos quais 64,65% vivem no meio rural, o que corresponde a uma 

taxa de urbanidade de 32,25%. 
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Se pode observar que mesmo a população que compõe a população 

urbana desenvolve atividades econômicas ligadas ao setor primário mostrando 

que a pequena agricultura é indiscutivelmente a principal atividade econômica 

da região. 

Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

(INCRA) e Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) mostram 

que existe uma considerável população de famílias de agricultores na região, 

muitos deles morando em quilombos como mostram os quadros abaixo: 

 
QUADRO 1 – Comunidades quilombolas existentes no Território dos Lençóis 

Maranhenses / Munim. 
MUNICÍPIO COMUNIDADE 

Bacabeira São Raimundo Nonato  

Presidente Juscelino Bacabal, Boa Vista dos Coutos, Boa Vista dos Pintos, 
Carro Quebrado, Extremo, Juçaral dos Pretos, Mirinzal, 
Pequi, Sangrador, São Benedito, São Lourenço, São 
Raimundo e Vila Nova do Bonfim 

Primeira Cruz Santo Antônio, Santo Antônio dos Pretos. Rosário São 
Miguel, Boa Vista, Juçaral, Centro Grande de Maria, São 
Bartolomeu 

Humberto de 
Campos 

Jatobá 

Icatu Jacareí dos Pretos, Baiacuí, Santa Maria, Moinho, 
Ribeira, Quilombo, Tapera do Apolônio, Batalha, 
Ananás, Maruim, Fazenda e Papagaio 

Rosário  São Miguel, Boa Vista, Juçaral, Centro Grande de Maria, 
São Bartolomeu 

Fonte: ACONERUQ (2005); INCRA/SIPRA (2010). 
 

O território Lençóis Munim possui 126 assentamentos, quase 20% do total de 

assentamentos da reforma agrária do Estado, conforme dados do INCRA. A área total 

atinge 349.788,8419 hectares, que representa 7,7% de toda a área disponível para os 

assentamentos maranhenses e 24,3% da área total do Território. A quantidade de 

famílias assentadas é de 7.612, aproximadamente 38.000 pessoas ou 38% do total da 

população do Território. Frente às condições de solo apresentadas no item referente, a 
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área média de 45,95 hectares por família, ainda não é suficiente para permitir que as 

famílias alcancem a condição de independência alimentar, nutricional e econômica. 

A tecnologia utilizada pelas famílias de agricultores é o sistema de corte e 

queima que atualmente não corresponde ao trabalho investido, proporcionando baixos 

índices de produtividade em função de uma crescente população e um consequente uso 

mais intensivo em áreas onde a regeneração da vegetação ainda não foi capaz de 

fornecer a fertilidade natural necessária. 

 

QUADRO 2 – Produção (em toneladas) das principais lavouras temporárias no 

Território dos Lençóis Maranhenses 

Município Arroz Feijão Milho Mandioca 

Axixá - 46 - 3.342 
Bacabeira - 10 - 59 
Barreirinhas - 70 7 44.507 
Cachoeira Grande - 14 1 8.659 
Humberto de Campos - 502 4 435 
Icatu - 43 - 5.461 
Morros - 77 3 6.620 
Paulino Neves - 61 24 2.076 
Presidente Juscelino - 522 - 11.088 
Primeira Cruz - 402 - 1.279 
Rosário - 193 161 1.352 
Santo Amaro - 2.384,12 12 12.859 

Total - 4.324 258 101.737 
Fonte: IBGE, 2007 

 

A ausência de dados sobre a produção de arroz mostra que essa cultura foi 

praticamente abandonada na região e que o roçado, feito em policultivo, já não mantém 

a estrutura original do modelo instalado até a década de 1970. Registra-se os dados 

sobre milho, feijão e mandioca como está apresentado no Quadro 2. O feijão tem um 

pequeno volume de produção, sendo que, apenas em Rosário há uma produção 

considerável, mas é importante acrescentar que muitos agricultores já não fazem o 

segundo plantio anual de feijão, limitando-se à produção em policultivo. O mesmo 

ocorre com a produção de milho, na qual se destaca o município de Rosário, que 
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mantém não apensa uma produção razoável estimulada por casas que vendem 

alimentos à base dessa cultura durante todo o ano. 

Apenas a mandioca apresenta uma produção que pode ser destacada. Como 

essa cultura é a base aimentar de todas as famílias rurais, é possível entender porque o 

seu cultivo é, indiscutivelmente, a principal atividade econômica desenvolvida dentro 

do sistema agrário atual. 

Ao analisarmos a Figura 2, observamos que a mandioca, devido a sua 

importância econõmica, deve ser vista como a principal atividade agrícola decorrente 

do sistema agrário atual. Esta, por sua vez, é utilizada na produção de farinha de puba e 

ou farinha seca, tapioca, tucupi e até cahaça; sendo a base da alimentação e importante 

elemento de aglutinação cultural dessas populações. 
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FIGURA 2 - Distribuição da produção agrícola do Maranhão. 

 
Fonte: MARANHÃO(2000) 

 

A mão de obra utilizada para garantir essa produção é familiar onde existe um 

processo natural de divisão do trabalho entre homens e mulheres. Segundo o IBGE 

(2007) o percentual de crianças que trabalham na roça caiu cerca de 16,8%, em 

decorrência principalmente, ao maior acesso a escola. 

Um problema encontrado pelo sistema agrário em questão é a perda da 

fertilidade natural dos solos em função do seu uso onde a tecnologia de corte e queima 

é central neste processo. 
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O principal problema é que com o aumento da população e a retirada da 

vegetação nativa, as cinzas geradas pelo processo de queima não são mais suficientes 

para garantir minimamente uma produtividade desejada, fazendo com que o trabalho 

investido pelas populações tradicionais e famílias de agricultores não tenha um 

rendimento satisfatório. Este problema já tem feito muitas famílias de agricultores 

abandonar suas terras e migrar para as cidades maiores em busca de outras 

oportunidades de trabalho. 

Assim, de acordo como figura 03, percebe-se que a principal atividade 

econômica do Maranhão é a pequena agricultura que por não possuir aporte estatal 

proporciona baixos níveis de geração de renda e oportunidades de desenvolvimento. 
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FIGURA 3 - Distibuição do eixos econômico do Maranhão 

 

Fonte: MARANHÃO(2000) 
 

 
3  CONCLUSÃO 
 

Os sistemas agrários, indígena e colonial, anteriormente implantados 

proporcionaram um encontro de culturas e conhecimentos que mesclados 

fomentaram o surgimento de hábitos peculiares a região, um dos principais foi 

a produção de mandioca e posterior transformação em farinha e outros 
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subprodutos, se caracterizando como base da alimentação e cultura dessas 

sociedades. 

A farinha por sua vez caracteriza-se neste contexto não apenas com 

uma mercadoria, mas, um produto cujo processo produtivo  está repleto de 

símbolos sociais. Estes símbolos por sua vez são capazes de orientar todo o 

processo de planejamento e organização bem como as estratégias de 

reprodução cultural das sociedades que as praticam. 

Assim como os outros sistemas agrários colapsaram, o sistema atual 

encontra-se em seu limite, pois, a ausência do estado em aportar políticas 

públicas causa uma exploração contumaz das áreas de produção agrícola 

causando um desgaste acelerado e uma breve exaustão. 
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ANEXOS 
 
QUADRO 2 - Assentamentos de reforma agrária existentes no Território dos Lençóis 

Munim 

MUNICÍPIO ASSENTAMENTO 
QTD 

FAMÍLIAS 
Barreirinhas PA Morro Alto / São José  PE 

Palmeira dos Eduardos 
PE Mata 
PE Olho D’Água dos Pereiras 
PE Morro Alto 
PE Juçaral das Canoas 
PE São José do Saco 
PE Vera Cruz 
PE Roça do Meio                                   PE Passagem 
do Gado 
PE Manoelzinho 
PE Cangote 
PE Mamede                                              
PE Varas 
PE Santa Maria 
PE Engenho 
PE Braço 
PE Caboclo I e II 
PE Mirinzal 
PE Baixão do Julio 
PE Ponta do Buriti 
PE Canoas 
PE Mirinzal da Branca 
PE Anibal 
PE Bartolomeu  PE Massangano I e II 
PE Baixão dos Paulinos 
PE Mangas 
PE Palmeira dos Bentos 
PE Giramundo 
PE Riachinho 
PE Massangano dos Maçus 
PE Munim 
PE Centro Novo 
PE Lagoa 
PE União Andiroba 
PE Baixinha I 
PE Joaquinzinho 
PE Deserto 
PE Fome Zero 
PE Pedras 
PE Vereda 
PE Lagoa da Esperança II 
PE Palmeira dos Reis 
PE Olho D'água dos Pereiras II 

378 
38 
24 
50 
90 
89 
59 
86 
29 
37 

135 
75 
99 
28 
66 
75 
96 
52 
31 
55 
56 
52 
35 
32 
30 
74 
75 
49 

170 
86 
32 
45 
62 
55 
48 
17 
16 
45 
36 
25 
20 
43 
94 
27 
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PE Tiririca 
PE Sucuruju 
PE Olho D'água dos Bentos 
PE Gambá 
PE Baixão do Romualdo/São Miguel 
PE Jabuti 
PE Jurubeba 
PE Santa Rosa 
PE Cachoeira PE Cigana 706,6280 20 PE São 
Raimundo 
PE Pati 
PE Guaribinha 
PE Estreito 
PA Santa Cruz I e II 
PA Alto Bonito 

27 
25 
24 
23 
47 
47 
50 
50 
22 
25 
19 
40 
25 

337 
282 

Cachoeira Grande PCA Ataíde de Sousa Pinho 
PA Pedra Suada 

54 
507 

Humberto de 
Campos 
 

PE Cocal 
PE São Raimundo / Santa Cruz 
PE São Bernardo / Grota / Anajazal 
PE São Joaquim / Buenos Aires 
PE Porto das Tábuas/Piquizeiro 
PE São Miguel / Bacuri / Juçaral 
PE Sagrado Coração de Jesus   PE São Bento/Alto 
Alegre/Pau Alto 
PE Mata 408,9710 
PE Taboa 
PE São Raimundo 
PE Achuí 
PE Curral do Meio 
PE Onça 
PE Mutuns  PE Bacuri Roxo 643,2840 22 PE Mangal 
PE Pirangi 
PE Tucanguira 

70 
31 
69 
36 
41 
68 
44 
70 
20 
30 
20 
80 
38 
17 
37 
21 
16 
32 

Icatu PCA Quartéis 
PCA Mutirão 

63 
60 

Morros PA Rio Pirangi 
PE Pacas do Marçal 
PE Mato Grosso 
PE Zacarilândia  PE Bebe Mingau / Boca do Campo 
/ Santa Catarina / Grota dos Trazibes / São Carlos 
PE São José dos Bezerras 
PE Atoleiro 
PE Lago / Buriti dos Ramos / Granja / Baixa 
Grande 
PE São Mateus / Maparazinho / Centro do 
Laureano I 
PE Mata dos Alves 
PE Pacas dos Liras 

654 
300 
73 
81 

145 
40 
35 
32 
35 
25 
30 
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Paulino Neves 
 

PCA Cupaúba 
PCA Tingidor 
PE Baixão dos Almeidas 
PE Passagem do Lago 
PE Pedras 
PE Santa Rita 
PE São Francisco 
PE Extrema / Siquiriba 
PE Boa Esperança / Tiúba 
PE Prata / Cardosa 
PE São José 

25 
25 
25 
36 
19 

263 
207 
14 
61 
66 

415 
Presidente Juscelino PA Tauá / Santa Terezinha 

PE Encruso 
PA Vila Nova / Água Branca 

90 
138 
45 

Primeira Cruz 
 

PE Buriti 
PE Troncho / Buritizal 
PE Ronca / Mirim Cheiroso 
PE Zelino 
PE Algodão 
PE Boca do Campo 
PE Machado I 
PE Machado II 

21 
32 

100 
28 
30 
30 
25 
23 

Rosário 
 

PE Vidéu 
PE São Simão 
PA Tingidor 
PA São João do Rosário 
PA Bom Jesus III 
PA Renascer 

163 
156 
195 
240 
99 
25 

Santo Amaro 
 

PE Rio Grande 
PE Satuba 
PE Riachão 

100 
43 
40 
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A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS DE TRADUÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
DE CONHECIMENTO EM INGLÊS TÉCNICO NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALMECÂNICA 
Andréia Dellano Mendes Nunes 

Rafaela Soares 
 
RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo principal investigar a importância e a 
eficiência dos métodos de tradução no ensino de inglês técnico para os 
estudantes de ensino técnico profissionalizante na área da Metalmecânica. 
Informando quais fatores motivacionais ocasionados por este ensino para que 
tais alunos despertassem para a aquisição de uma segunda língua, o inglês. 
Com essa intenção, buscou-se fundamentação nas teorias sobre técnicas 
utilizadas para o aprendizado da língua inglesa ao longo do tempo, assim como 
acervo de termos técnicos específicos da área a ser trabalhada. A metodologia 
foi desenvolvida a partir de uma pesquisa de campo, e como instrumento de 
coleta de dados foram aplicadas atividades de tradução e produção textual aos 
alunos, e questionários aos demais professores do Ensino Profissionalizante 
Técnico da área da Metalmecânica do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI, na escola CEPT, localizada na BR 135, Km 05, Bairro Tibiri, 
no município de São Luís/MA. Objetivando verificar os reais efeitos da prática 
dos métodos de tradução nas atividades realizadas na disciplina de Inglês 
Técnico para com as disciplinas específicas teóricas e práticas, partiu-se para a 
análise das expectativas do trabalho efetivamente desenvolvido e dos 
resultados obtidos. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Inglês Técnico. Método de Tradução. Educação Profissional – SENAI/MA. 
 
 
ABSTRACT 
This study aimed to investigate the importance and efficiency of translation 
methods in teaching technical English for students of vocational technical 
education in the field of Metalworking. Stating which motivational factors 
caused by this school for these students awaken to the acquisition of a second 
language, English. With this intention, we sought grounding in the theories 
about techniques for learning the English language over time, as well as 
collections of technical terms specific to the area being worked. The 
methodology was developed from field research, and as an instrument of data 
collection activities were applied translation and textual production students, 
and questionnaires to other teachers of Vocational Technical Area 
Metalmecânica the National Service of Industrial Learning - SENAI, CEPT 
School, located at BR 135, Km 05, Bairro Tibiri, in São Luís / MA. To ascertain 
the true effects of the practice of translation methods in the activities conducted 
in the discipline of Technical English for specific disciplines with the theoretical 
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and practical broke for the analysis of the expectations of the work actually 
carried out and the results obtained. 
 
KEYWORDS 
Technical English. Translation Methods. Professional Education - SENAI/MA 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

“Nada tem de mau, antes é altamente louvável, 
ir buscar a uma língua estrangeira palavras e 
sentenças, e depois adaptá-la à nossa”. (Bellay, 
Joachim) 
 

O tema do presente trabalho baseia-se na importância da aplicação dos 

métodos de tradução no ensino de Inglês Técnico, e de como o emprego de tais 

métodos são ferramentas necessárias para que o corpo discente do ensino 

técnico profissionalizante na área da Metalmecânica desperte para a aquisição 

de uma segunda língua, no caso o inglês. Os métodos são vários, mas além 

destes, é necessário considerar todo um pré-conhecimento da língua inglesa que 

esses alunos trazem em sua bagagem de conhecimento, e qual a relação de 

afetividade que eles possuem com a língua, assim como a heterogeneidade de 

conhecimento, fator este muito comum nas turmas do Ensino Técnico 

Profissionalizante, já que grande parte dos alunos é oriunda de diferentes 

escolas, daí o desafio não somente de repassar o conteúdo da disciplina, mas 

também equilibrar o nível dos alunos, fazendo com que o resultado final seja 

único. Antes de iniciarmos a real abordagem acerca das atividades 

desenvolvidas e dos resultados obtidos, partimos de algumas considerações 

acerca da Educação Profissional e o papel do SENAI, assim como o significado 

do ESP (English for Especific Purpose) – Inglês Técnico e os métodos de 

tradução utilizados no processo de apreensão de conhecimento de Inglês 

Técnico em sala de aula e como esse processo de aprendizagem influenciou 

positivamente no desempenho dos alunos nas disciplinas específicas da área da 

Metalmecânica. 
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2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Ao analisarmos a história da educação profissional no Brasil, pode‐se 

perceber que até o século XIX não existia propostas sistemáticas de experiências 

de ensino, uma vez que prevalecia a educação propedêutica voltada para as 

elites e sua formação como dirigentes. Data de 1809 a criação, pelo Príncipe 

Regente, futuro D. João VI, do Colégio das Fábricas, que pode ser considerado 

como o início da educação profissional no Brasil. (Parecer nº16/99‐CEB/CNE). 

Partindo desse pressuposto, no decorrer do século XIX, várias 

instituições, eminentemente privadas, foram surgindo para atender às crianças 

pobres e órfãs. Essas instituições tinham propostas direcionadas para o ensino 

das primeiras letras e a iniciação aos ofícios como a tipografia, a carpintaria, a 

sapataria, a tornearia, dentre outras. Nessa perspectiva, pode‐se inferir que a 

educação profissional no Brasil nasce revestida de uma perspectiva 

assistencialista com o objetivo de amparar os pobres e órfãos desprovidos de 

condições sociais e econômicas satisfatórias. Para Kuenzer (2007), é a partir de 

1909 que o Estado brasileiro assume a educação profissional e cria 19 escolas de 

artes e ofícios em diferentes unidades da federação, sendo essas, as precursoras 

das escolas técnicas estaduais e federais. Ainda assim, contextualizadas em um 

período em que o desenvolvimento industrial praticamente inexistia, essas 

escolas tinham “a finalidade moral de repressão: educar pelo trabalho, os 

órfãos, pobres, e desvalidos da sorte, retirando‐os das ruas”, caracterizando‐se 

como política pública moralizadora da formação do caráter pelo trabalho. 

(KUENZER, 2007, p. 27). 

Ao realizarmos um comparativo sobre a realidade educacional do 

século XXI e das décadas de 1930 e 1940, perceberemos que o curso primário 

vinha acompanhado das alternativas de curso rural e curso profissional com 

quatro anos de duração. A posteriori a esses quatro anos, o aluno poderia cursar 

alternativas voltadas exclusivamente para a formação para o mundo do 

trabalho no nível ginasial, dentre elas, o normal, o técnico agrícola ou o técnico 

comercial. Ao contrário da realidade vivenciada por uma classe baixa, em que o 
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foco de formação educacional era direcionado ao mercado de trabalho, a classe 

alta, além de cursar o ensino ginasial também possuía todo acesso ao ensino 

superior. Nos dias de hoje, o acesso ao ensino superior é bem mais facilitado, já 

que, além das universidades públicas, existe uma grande rede de universidades 

e faculdades particulares, em parceria com o governo federal e seus programas, 

como também diversas formas de oferta de programas de bolsas promovidos 

pela própria universidade.   

Em paralelo, a nova realidade socioeconômica, que aponta a 

valorização do capital humano das organizações, impõe inúmeros desafios a 

todos nós, empresários, trabalhadores, governantes, bem como às instituições 

voltadas para a educação profissional e tecnológica, na busca contínua por 

novos diferenciais competitivos. Exigindo do profissional, não somente o 

conhecimento teórico e técnico das atividades a serem desenvolvidas, mas toda 

uma versatilidade do perfil profissional, envolvendo dinamismo, ética e boa 

relação interpessoal no ambiente de trabalho. 

A sabedoria popular indica que “não se começa a construção de uma 

casa pelo telhado”. Assim, se a base em termos educacionais é frágil, conforme 

atestam os resultados do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica), as estruturas que nela se apoiarem poderão apresentar falhas que, em 

algum momento, deveriam ser reparadas. Isso reflete a preocupação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) com a educação básica e seus 

egressos na educação profissional e, posteriormente, em um mercado de 

trabalho cada vez mais exigente e competitivo com a formação da mão-de-obra.  

De uma maneira geral, essa questão interfere no planejamento de oferta 

de educação profissional pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial). Isso ocorre, por exemplo, quando são adicionados módulos de 

nivelamento de matemática e português que visam a preparar os alunos para a 

iniciação do curso de educação profissional propriamente dito, o que gera um 

custo adicional ao SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), aos 

próprios alunos e às empresas que deverão esperar por um tempo maior para 

receber os egressos no mercado de trabalho. 
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3 O QUE É INGLÊS TÉCNICO (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)? 

 

O ensino de inglês para fins específicos (English for Specific Purposes, 

mais comumente chamado pela sigla ESP) caracteriza-se, como o próprio nome 

indica, por um ensino baseado em necessidades reais (ou previstas) de 

aprendizagem e comunicação em língua inglesa (JOHNS e PRICE-MACHADO, 

2001). Duas palavras ajudam a compreender esta modalidade de ensino: 

necessidade e especificidade. O aluno estuda o inglês com um foco específico 

para as suas necessidades presentes ou futuras. Dudley-Evans (2004, p.131) 

afirma que este ramo de ensino de inglês se pauta na análise das necessidades 

dos alunos ao apontar que uma pergunta central é “O que os alunos precisam 

fazer com o inglês?”. 

Desta forma, a aprendizagem está diretamente relacionada ao uso 

pretendido da língua inglesa, o inglês técnico é objetivo. Em outras palavras: “o 

que se busca com o ESP é a preparação do aluno para que ele utilize este idioma 

como instrumento para a realização de tarefas específicas que lhe são 

necessárias” (VILAÇA, 2003, p. 57).  

O ESP surge como ramo de ensino de inglês como língua estrangeira no 

final dos anos 60 (WATERS, 1988). O ESP, segundo Bloor e Bloor (1986), está 

ligado especialmente ao ensino de Inglês Comercial (Business English).  

No Brasil, normalmente o ESP é chamado de Inglês Instrumental, uma 

vez que o idioma é usado como um instrumento necessário ou auxiliar para a 

obtenção de um fim. Convém salientar, que o ESP também é chamado Inglês 

Instrumental quando as disciplinas são voltadas para a leitura. Logo, disciplinas 

denominadas inglês técnico também são uma forma de ensino de inglês para 

fins específico. Em geral, esta denominação busca enfatizar que o ensino de 

inglês está diretamente voltado para a área de atuação profissional, que é caso 

da disciplina de inglês técnico aplicada nos cursos da área da Metalmecânica na 

unidade CEPT - SENAI/MA. 
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O ESP, segundo pesquisadores é dividido de acordo com a natureza da 

necessidade. Robinson (1991) apresenta o ESP dividido em duas áreas 

abrangentes: Inglês para fins ocupacionais (English for Occupational Purposes – 

EOP) e Inglês para fins Acadêmicos (English for Academic Purposes – EAP). 

Robinson (1991) salienta que muitas siglas são empregadas na área para 

definir as características mais específicas de programas de ESP, fato facilmente 

constatável no estudo da literatura. A seguir, estão algumas das siglas 

empregadas em ESP: EAP (English for Academic Purposes), EBE (English for 

Business and Economics), EBP (English for Business Purposes), EEP (English for 

Educational Purposes), EGAP (English for General Academic Purposes), EGP 

(English for General Purposes), ELP (English for Law Purposes), EPP (English 

for Professional Purposes), ESAP (English for Specific Academic Purposes), ESP 

(English for Specific Purposes), ESS (English for Social Sciences), EST (English 

for Science and Technology) e LSP (Language for Specific Purposes). 

Assim como o ESP há o ensino de língua inglesa para fins acadêmicos, 

que é denominado na literatura especializada de EAP (English for Academic 

Purpose). O EAP também é subdividido em: - Inglês para fins acadêmicos 

específicos - English for Specific Academic Purpose – ESAP; e Inglês para fins 

acadêmicos gerais – English for General Academic Purpose – EGAP. 

No inglês para fins específicos, o foco do ensino está muitas vezes 

relacionado à área específica de formação ou atuação acadêmica, tais como 

linguística, engenharia, eletrônica, economia, medicina. No segundo, inglês 

para fins acadêmicos gerais, habilidades que podem ser importantes para 

diferentes áreas são ensinadas, tais como elaborar gêneros específicos 

(relatórios, resumos, resenhas...), apresentar oralmente trabalhos acadêmicos, 

redação acadêmica, entre muitas outras possibilidades. No presente trabalho, 

como a abordagem é direcionada para a Educação Técnica Profissionalizante, é 

importante nos atermos às considerações acerca do inglês para fins específicos. 
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4 A TRADUÇÃO 

 

Antes de pautarmos os métodos de tradução trabalhados em sala de 

aula, sentimos a necessidade de abordarmos algumas considerações de 

estudiosos do conceito de tradução. Segundo Silveira Bueno em seu 

minidicionário da Língua Portuguesa, a palavra tradução possui o seguinte 

significado: “Ato de traduzir, de passar um texto para outra língua: 

interpretação” (s.a, p. 674). 

Já Campos (1987, p. 08), interpreta a tradução da seguinte forma: 

A tradução é uma senhora que sempre andou “na boca do 
povo”, como se diz: parece que ela sempre esteve na berlinda, e 
as coisas que se têm dito dela nem sempre têm sido as mais 
elogiosas, nem sequer as mais compreensivas – como se 
houvesse, contra ela, uma espécie de preconceito ou prevenção.  
Existem, é claro, os adeptos fanáticos, que a louvam com todas 
as cordas do coração; assim como existem, de outro  lado,  e  
aparentemente  em  maior  número,  pessoas  que  falam  mal  
dela  com  todo o veneno que são capazes. 

 

Partindo do exposto acima, ressalvamos as muitas vezes em que os 

alunos dos cursos de educação profissional da área da Metalmecânica da 

unidade CEPT/SENAI-MA na tentativa de tradução, teciam construções 

desconexas e sem contexto, sendo essa fase não menos importante que o 

produto final do aprendizado, já que o foco principal é a apreensão da língua 

estrangeira no que contemplam os objetivos da disciplina de Inglês Técnico, e 

que cada iniciativa sempre será válida, mesmo que inicialmente incoerente. 

Arrojo (2002, p. 76) classifica a tradução como produtora de 

significados: 

Ao consideramos a tradução uma atividade essencialmente 
produtora de significados, e ao considerarmos o trabalho do 
tradutor pelo menos tão complexo quanto a do escritor de 
textos originais, fica evidente que não pode haver fórmulas 
mágicas nem atalhos fáceis para se aprender a traduzir. 

 

Assim, pautado no conceito de Arrojo, é que a disciplina de Inglês 

Técnico antes alocada no módulo básico dos cursos, passou a ser ministrada em 
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meio ao módulo específico, já que nesse momento dos curso, os alunos estão 

com uma bagagem de conhecimento mais aprofundada. 

Por não haver nenhuma teoria unificada da tradução, também não 

existe definição de tradução que seja aceita por todos. 

O próprio termo tradução é polissêmico e pode significar: o produto 

(ou seja, o texto traduzido; o processo do ato tradutório; o ofício (a atividade de 

traduzir); ou a disciplina (o estudo interdisciplinar e/ou autônomo). 

O modo de conceituar a tradução varia, de acordo com a polissemia do 

termo e com as diferentes perspectivas dos teóricos da tradução. Existem 

diversas posturas teóricas, algumas bastante radicais e outras que são 

frontalmente opostas. Neste artigo, analisaremos as formas como os métodos de 

tradução trabalhados na disciplina de Inglês Técnico nas turmas de ensino 

técnico na área da Metalmecânica, contribuem para o melhor entender e 

apreender conhecimento sobre termos técnicos em inglês e de como 

correlacionar conhecimentos já presentes no vocabulário dos alunos como 

ferramentas importantes no processo de aprendizagem da língua estrangeira.  

 

5 MÉTODOS DE TRADUÇÃO 

 

Ao revisar a historiografia do ensino de línguas estrangeiras, 

observamos a abordagem que cada método possui e de como o uso dos mesmos 

é importante no processo de apreensão da língua estrangeira. Importante 

sublinhar que os métodos estão inseridos em práticas sociais e espelham, 

reproduzem e constroem estas práticas. Elas surgem de necessidades sociais e o 

ensinar e o aprender faz inevitavelmente parte delas. 

Segundo Bittencourt e Tecchio (2011), as práticas didático-

metodológicas relativas ao ensino de línguas estrangeiras variam ao longo dos 

períodos históricos de acordo com as vertentes filosóficas subjacentes que 

definem aquilo que deve ser exigido do aprendiz. Conduzem assim ao 

surgimento de posições diferentes que, por exemplo, em certo instante 

concedem maior ênfase à leitura, centrando a gramática e a tradução como o 
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principal suporte ao ensino (leia-se GT). Outros modelos centram-se sobre a 

oralidade banindo tradução, e assim por diante. Os embasamentos para o 

ensino de línguas estrangeiras foram desenvolvidos na primeira parte do século 

XX, quando teóricos, principalmente linguistas aplicados, estabeleceram 

princípios e procedimentos para o ensino-aprendizagem baseados em critérios 

ditos, então, como científicos.  

Leffa (1988, p.212) nos diz que “a abordagem da Gramática e da 

Tradução (GT), conhecida como Metodologia Tradicional, constitui a 

abordagem mais conhecida e praticada na história do ensino de línguas”. 

Surgiu com o interesse pelas culturas gregas e latinas na época do 

Renascimento e continua sendo empregada até hoje, ainda que de modo 

bastante controverso, com diversas adaptações e finalidades mais específicas. 

Todavia é aquela que mais críticas têm recebido. 

Basicamente a GT consiste na abordagem da segunda língua 

empregando, como suporte, a primeira. Toda a informação necessária para 

construir uma frase, entender um texto ou apreciar um autor realiza-se através 

de explicações na língua materna do aluno.  

O método GT é o primeiro a ser utilizado em sala de aula nos cursos de 

educação profissional técnica da área da Metalmecânica, já que a maioria dos 

alunos pouco tem conhecimento acerca da língua estrangeira, daí a necessidade 

de correlação com a língua materna. 

Os três passos essenciais para a aprendizagem da língua são: (a) 

memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras 

necessárias para juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução e 

versão (tema). “É uma abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para o 

exemplo” (LEFFA, 1988, p.212). 

Contrapondo-se ao método GT, ao final do século XIX e início do século 

XX, surge o Método Direto. Cook (2003, p.33) aponta os “movimentos 

migratórios e o comércio internacional como fatores que influenciaram a 

mudança do perfil dos aprendizes de LE”. O Método Direto surgiu de uma 

necessidade de abordagem da língua estrangeira não só na concepção escrita, 
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como também oral, ou seja, impulsionado pela necessidade do ensino das 

habilidades orais e cujo objetivo era a comunicação na língua alvo. Para que 

houvesse comunicação, o aprendiz deveria associar os significados diretamente 

com a LE, iniciando o processo do pensar na língua estrangeira, dessa forma, 

não havendo interferência da língua materna. O método se baseava na teoria 

associacionista da psicologia que advogava que a associação é o princípio 

básico da atividade mental.  

Romanelli (2009) aponta que de acordo com esta abordagem, o ensino e 

a aprendizagem da LE deveriam acontecer mediante o uso exclusivo da LE, não 

sendo permitido o uso da LM e a tradução, e assim, o significado dos 

enunciados deveria ser transmitido por meio de gestos e imagens. O aluno deve 

aprender a "pensar na língua". Observa-se a prática do método, na fase final da 

disciplina, em que os alunos já estão bem desenvolvidos quanto à prática da 

tradução, como também suas pronúncias, já que não só a leitura é motivo de 

curiosidade, mas a oralidade também. 

Na década de 80, surge uma nova abordagem para o ensino de línguas 

estrangeiras: A abordagem Comunicativa (AC). Sendo ela, não só um método 

em si, mas a união de todo um arcabouço teórico que serve de base para o 

ensino de línguas e que têm origem interdisciplinar: a filosofia da linguagem 

com os atos de fala, a influência da pragmática, da sociolinguística, da 

linguística aplicada. O potencial funcional e comunicativo da linguagem torna-

se o centro de discussão. Merecem ser citados, dentre outros, Piaget (1954, 1970) 

com o conceito de construtivismo e a epistemologia genética; Vygostky (1984, 

1987) e o sóciointeracionismo; Carl Roger (1969) e a psicologia humanista. 

 

6 A PRÁTICA DA TRADUÇÃO EM SALA DE AULA 

 

Ao iniciar-se a disciplina de Inglês Técnico nos cursos da área da 

Metalmecânica na unidade CEPT (Centro de Educação Profissional e 

Tecnológica) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Maranhão 

(SENAI/MA), considerando que as turmas normalmente são heterogêneas, já 
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que os alunos são oriundos de escolas diferentes, há uma real necessidade de 

aplicação de teste de nível, verificando dessa forma, o grau de conhecimento de 

inglês dos alunos, para a partir daí, adequar conteúdo e atividades a serem 

trabalhados em sala de aula. Normalmente, nesse momento, já identificam-se os 

alunos que possuem conhecimento ou não acerca da língua estrangeira e assim, 

o professor assume o papel não só de mediador do conhecimento, como 

também de motivador, possibilitando aos alunos o contato com a língua 

estrangeira não somente a nível técnico, mas despertando um interesse que vai 

além da sala de aula, formando um aluno pesquisador e desbravador de uma 

outra cultura, de outras terminologias. 

Assim, lembramos que o público alvo da educação profissional no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Maranhão (SENAI/MA), na 

unidade CEPT (Centro de Educação Profissional e Tecnologia) está direcionado 

para jovens e adultos, assim, em algumas investigações feitas nos Estados 

Unidos por River (1975) apontam as principais motivações do adulto para 

aprender: 

• Estar bem informado. 

• Ter formação no trabalho. 

• Encontrar gente nova e interessante. 

• Sair da rotina. 

• Compreender e desempenhar melhor o próprio papel. 

 

Diante do exposto acima, o professor adequa sua postura em sala de 

aula de acordo com as necessidades dos alunos, procurando responder as 

questões, identificando os interesses dominantes e as necessidades que podem 

surgir desses interesses, as experiências que os alunos possuem a respeito da 

nova aprendizagem, selecionando estratégias de modificação de atitudes, 

usando estratégias adequadas às necessidades, revendo e desenvolvendo o 

programa da disciplina e modificando suas próprias atitudes, como docente. 

Em todo o processo estrutural de prática da disciplina são trabalhadas 

as fases como gramática básica, demonstração de vocabulário, leitura e 



70 

 

 

 

 

 

C
ad

ernos Ign
acio R

an
gel d

e C
iên

cia, T
ecn

ologia e In
ovação  1 

produção textual e posterior aplicação do vocabulário técnico somada também 

à leitura e produção textual. Ressaltando que, o principal objetivo da disciplina 

de Inglês Técnico na Educação Profissional na área da Metalmecânica é a 

tradução de manuais, de instruções de maquinaria e de regras de segurança, 

que normalmente estão presentes nas áreas de trabalho específicas dos 

profissionais da área. 

Os métodos de tradução praticados em sala de aula são o GT e o 

Método Direto, já que o segundo é complemento do primeiro. Ressaltando que 

a Abordagem Comunicativa não é colocada em prática, pois não contempla os 

reais objetivos da disciplina de Inglês Técnico da educação profissional técnica 

na área da Metalmecânica no SENAI/MA. Ao desenvolver todas as fases do 

processo estrutural da disciplina, o processo de tradução textual se inicia, e o 

pré-conhecimento que os alunos têm da língua estrangeira é primordial nesse 

processo. É interessante frisar que diante da prática de tradução dos textos 

técnicos, os alunos também despertam para a pronúncia dos termos, sendo esse 

um fator de que a prática da tradução é motivadora para que aconteça o 

despertar para a apreensão da língua estrangeira, contemplando aspectos 

culturais que envolvem a língua inglesa.  

No que diz respeito ä prática do método GT de tradução, inicialmente o 

aluno tem a necessidade de traduzir o tempo todo, já que os termos trabalhados 

estão em uma realidade semântica totalmente diferente da que ele está 

acostumado a lidar, daí o papel do professor de intuir esse aluno ao exercício da 

tradução, sem que necessariamente haja consulta de dicionário, como também a 

compreensão dos termos em inglês não ocorrer de forma isolada, ou seja, além 

de traduzir, o aluno deve entender e compreender o que está escrito, para que 

ele possa transpor o conhecimento da língua estrangeira para sua língua 

materna. O aluno é construtor de significados e não de palavras. 

No que concerne ao Método Direto, o professor assume o seu real papel 

de mediador, já que intervém em alguns casos de dificuldade dos alunos em 

traduzir os textos, e também não deve ser uma prática constante, já que assim 

como o professor, o aluno é responsável pelo seu aprendizado. É perceptível no 
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decorrer das aulas que o processo é lento, mas que os resultados da união 

desses dois métodos, em especial, são positivos, tanto cognitivamente quanto 

socialmente, já que os alunos tornam-se mais seguros de si, despertando para o 

conhecimento mais aprofundado da língua inglesa. Tendo esse método, um 

papel que vai além do objetivo da disciplina em si, que é o desenvolvimento da 

oralidade do aluno. 

A disciplina de Inglês Técnico na área da Metalmecânica é suporte para 

várias disciplinas específicas subsequentes, principalmente as que envolvem 

prática, pois os alunos estarão diretamente inseridos no espaço futuro de 

trabalho, o contato com professores experientes na área, com as instruções de 

maquinaria e com os manuais serviu de indicador de qualidade das atividades 

desenvolvidas em sala de aula do Inglês Técnico. Percebendo-se que o 

desempenho dos alunos e a curiosidade em conhecer os manuais e as instruções 

são extremamente relevantes.  

Para que esses resultados fossem coletados, foi aplicado aos professores 

da área da Metalmecânica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Maranhão (SENAI/MA), na unidade CEPT (Centro de Educação Profissional e 

Tecnologia) questionário sobre o desempenho dos alunos, assim como 

constante diálogo entre os professores das disciplinas específicas e de Inglês 

Técnico, visando a interdisciplinaridade e também a troca de conhecimentos, já 

que todo o corpo docente é responsável pelo sucesso cognitivo dos alunos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação profissional é um universo de possibilidades, a diversidade 

de pessoas e de mundos com que o discente mantém contato é magnífica. 

Formar profissionais é um compromisso que requer bastante responsabilidade e 

seriedade, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é 

promotor de todos esses fatores, além de profissionais, formamos pessoas, com 

perfis definidos e lapidados para o mercado de trabalho.  
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A disciplina de Inglês Técnico na área da Metalmecânica também está 

inserida nesse processo, já que os alunos mantêm contato com outra língua, 

despertando a curiosidade em conhecer com mais precisão a língua estrangeira, 

pois vivemos em um mundo globalizado, e a língua inglesa está presente em 

tudo. 

Os métodos de tradução trabalhados em sala de aula, pedagógico e 

explicativo, são agentes motivadores para que os alunos reconheçam que além 

de palavras, há significados para elas, e que a real essência é a compreensão do 

sentido do termo e não os vários signos que as compõe. 

Os resultados obtidos com as atividades de tradução em sala de aula e a 

recíproca da aplicação do questionário aos professores das disciplinas 

específicas da área da Metalmecânica mostram que a interdisciplinaridade 

acontece, e que o trabalho em equipe não é utópico, mas uma realidade. E que é 

possível, mesmo em uma turma heterogênea, a construção de um equilíbrio de 

aprendizado, do despertar de conhecer mais e mais. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ÁCIDO ÚRICO SÉRICO E PROTEÍNA C REATIVA 
EM PACIENTES HIPERTENSOS ACOMPANHADOS EM UMA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

Izalina Carla Oliveira do Nascimento 
Ilka Kassandra Pereira Belfort 

Sally Cristina Moutinho Monteiro  
 

RESUMO 
Considerando a importância do estudo da associação do ácido úrico e proteína 
C reativa no auxílio ao diagnóstico e acompanhamento da hipertensão, tem-se 
buscado identificar a possível relação desses fatores no desenvolvimento e 
agravo à hipertensão. O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre o 
ácido úrico sérico, pressão arterial e proteína C reativa em hipertensos 
cadastrados no SIS-HIPERDIA. Trata-se de uma pesquisa descritiva com 
amostragem aleatória simples realizada em uma Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família de São Luís/MA. Participaram deste estudo usuários 
portadores de hipertensão arterial, não diabéticos acompanhados na Estratégia 
de Saúde da Família Dr Antonio Guanaré-Coroadinho. Para análise das 
possíveis associações foi realizado o teste T de Student para as médias dos 
resultados. Foram entrevistados 50 pacientes (68% do sexo feminino e 32% do 
sexo masculino), onde 60% de indivíduos estavam com pressão arterial sem 
adequado controle, 52% apresentaram elevação do ácido úrico, 66% 
apesentaram PCRus elevada. As médias de PAS aumentaram quanto maiores 
foram os quartis de ácido úrico até o quartil 3, mas não apresentaram diferença 
estatisticamente significativa. As médias de PAD e proteína C reativa ultra-
sensível se mantiveram relativamente estáveis quando da variação de quartil do 
ácido úrico. Não houve correlação estatisticamente significativa entre o ácido 
úrico e a pressão arterial sistólica, diastólica e proteína C reativa ultra-sensível. 
Assim, torna-se importante a realização de mais estudos que possam agregar 
diferentes fatores que possam ter envolvimento com a hipertensão e as doenças 
cardiovasculares, no intuito de melhorar a qualidade de vida do paciente 
hipertenso. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 Hipertensão. Ácido Úrico. Proteína C Reativa. 
 
ABSTRACT 
Considering the importance of studying the association between uric acid and 
C-reactive protein to aid in the diagnosis and monitoring of hypertension, 
researchers have tried to identify a possible relationship between these factors 
in the development and aggravation of hypertension. Considering this, the aim 
of this study was to investigate the association between serum uric acid, blood 
pressure and C-reactive protein in hypertensive patients registered in SIS-
HIPERDIA program of a basic health unit. This is a descriptive research with 
simple random sampling performed on a Family Health Strategy Unit of São 
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Luís, Dr Antonio Guanaré-Coroadinho. The study included hypertensive 
patients, nondiabetic entered into a program of Family Health Strategy. To 
examine possible associations was performed the T Student test for the averages 
of the results. Were interviewed 50 patients (68% female and 32% male), which 
60% of subjects were without adequate blood pressure control, 52% had high 
uric acid, 66% had elevated ultrasensitive C-reactive protein (usCRP). The 
averages of systolic blood pressure increased as were higher the uric acid 
quartiles until the quartile 3, but had no significant statistical difference. The 
averages of diastolic blood pressure and ultrasensitive C-reactive protein 
remained relatively stable as the variation of uric acid quartile. There was no 
significant statistical correlation between uric acid and systolic blood pressure, 
diastolic blood pressure and ultrasensitive C-reactive protein. Therefore, it 
becomes important to conduct further studies that can include different factors 
that may have involvement with hypertension and cardiovascular disease, in 
order to improve the quality of life of hypertensive patients. 
 
KEYWORDS 
Hypertension. Uric Acid. C-Reactive Protein. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial atinge atualmente 24,3% da população adulta 

brasileira, na região nordeste chega a 23,9 % da população (BRASIL, 2012). 

Estima-se que até 2025, o número de hipertensos nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, deverá crescer 80%, segundo estudo conjunto 

da Escola de Economia de Londres, do Instituto Karolinska (Suécia) e da 

Universidade do Estado de Nova York (SBH, 2014). 

Atualmente percebe-se uma forte associação entre pressão arterial (PA) 

e doenças cardiovasculares (DCV), que são as principais causas de morte no 

mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a vigilância da 

hipertensão, com diagnóstico válido e precoce, como importante instrumento 

no controle das DCV (CASTRO, et.al., 2013). 

Afeta cada vez um maior número de pessoas em vários países sendo 

associada a fatores de risco bem conhecidos e determinados pelo modo e estilo 

de vida onde se apresentam. Uma das maiores causas é o envelhecimento 

populacional que vem ocorrendo de forma acentuada em países em 

desenvolvimento como consequência do aumento da expectativa de vida, da 
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redução da fecundidade e da mortalidade infantil (COELHO FILHO; 

MARCOPITO; CASTELO, 2004). É considerada um fenômeno mundial e 

configura como uns dos maiores desafios da saúde pública contemporânea 

(SANTOS et al., 2009). 

Alguns estudos de base epidemiológica têm relatado a associação entre 

ácido úrico sérico (AUS) com doenças cardiovasculares (CV), hipertensão 

arterial (HA), síndrome metabólica (SM) e doenças vasculares cerebrais. Porém, 

na maioria dos estudos, o AUS não tem sido considerado um fator de risco 

cardiovascular independente, mas apenas um fator adicional associado com 

doenças CV, pela presença de outras condições, como obesidade, dislipidemia, 

hipertensão, utilização de diuréticos ou resistência à insulina (RODRIGUES, et. 

al, 2012).  

Vários trabalhos vêm observando a associação entre hiperuricemia e 

hipertensão arterial, alguns apontando a ideia de causalidade, inclusive 

tentando explicar os mecanismos fisiopatológicos. Outros estudos não 

confirmam a teoria da causalidade, mas reconhecem o ácido úrico como um 

marcador (BARBOSA, et. al, 2011; GUIMARÃES, et. al, 2006). 

Estudos relatam ainda que a hiperuricemia (considerada como ácido 

úrico acima de 6,5 ou 7,0 mg/dL em homens, ou acima  6,0 ou 6,6 mg/dL em 

mulheres) está presente em 5% dos indivíduos normais, em 25% dos 

hipertensos não-tratados, em 40% a 50% daqueles tratados com diuréticos e ao 

redor de 75% naqueles com hipertensão arterial maligna ou disfunção renal 

(CUNHA e MAGALHÃES, 2006). O ácido úrico (AU) pode ter seus níveis 

aumentados principalmente pela diminuição da excreção pelos rins, da 

alimentação (alta ingestão de proteínas, excesso de álcool) e da degradação de 

ácidos nucléicos (JOHNSON e RIDEOUT, 2004; FENECH, et. al, 2014).  

Frequentemente a hiperuricemia ocorre em pacientes com síndrome 

metabólica (SM), pois a insulina pode induzir a absorção de sódio (e ácido 

úrico) no túbulo proximal, o que contribui para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial. Por outro lado, o aumento da pressão sanguínea a nível 

renal, em hipertensos, pode levar a reabsorção elevada de uratos. Da mesma 
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forma, a doença microvascular, resultante da hiperuricemia ou hipertensão, 

pode levar à produção elevada de ácido úrico. É como um cíclo: a hiperuricemia 

induz hipertensão e hipertensão aumenta ácido úrico sérico (FENECH, et. al, 

2014).  

Alguns estudos longitudinais mostram ainda que o risco do 

desenvolvimento futuro de hipertensão arterial é maior em indivíduos com 

valores mais elevados de AU. Uma evidência experimental suporta um papel 

causal para o AU no desenvolvimento da hipertensão, como exemplo, a 

hiperuricemia leve em ratos leva a elevação da pressão arterial, que pode ser 

prevenida com tratamento para redução de AU sérico (SUNDSTROM, 2005; 

FEIG, 2012).  

Como fator de risco cardiovascular tem-se também a proteína C reativa 

(PCR), como marcador inflamatório validado como um preditor de risco 

cardiovascular em indivíduos aparentemente saudáveis (LIMA, et al, 2005; 

MOURA, et al, 2014). Em hipertensos estudos sugerem seu envolvimento na 

disfunção endotelial e lesão vascular e renal (MOURA, et al, 2014). Dentre os 

marcadores inflamatórios reconhecidos até o momento, é o que possui maior 

relevância clínica independente dos fatores de risco tradicionais (LIMA, et al, 

2005). 

Apesar da alta prevalência da hipertensão, observa-se que ela ainda é 

sub-diagnosticada e consequentemente, sub-tratada, visto sua natureza 

assintomática, soma-se a isso o fato de que os estudos disponíveis ainda não 

analisaram completamente os vários fatores envolvidos na gênese da 

hipertensão e suas associações (CIPULLO, et. al, 2009). Estudos ainda revelam 

que cerca de 60 a 80% dos casos de HA podem ser tratados na rede primária de 

saúde, necessitando apenas de medidas preventivas e de promoção de saúde. 

Considerando a importância do estudo da associação do ácido úrico e PCR no 

auxílio ao diagnóstico e acompanhamento da hipertensão, tem-se buscado 

identificar a possível relação desses fatores no desenvolvimento e agravo à 

hipertensão.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Local da Intervenção 
 

A intervenção foi desenvolvida no Coroadinho (Figura 1), no Centro de 

Saúde Dr. Antônio Guanaré. Conforme Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010) o bairro possui uma população de aproximadamente 

53.945 pessoas, ocupando a 4ª posição no “ranking” nacional dos chamados 

aglomerados subnormais. Número correspondente a aproximadamente 5% de 

toda a população da capital maranhense. A população do Coroadinho é apenas 

23% inferior que o número de moradores da maior favela do País, a Rocinha, no 

Rio de Janeiro. 

 

Figura 1 - Mapa do Coroadinho/MA 
Fonte – Google/Maps 

2.2 Coleta de dados 
 

No Maranhão até dezembro de 2013 estavam diagnosticados 259.767 

usuários com hipertensão arterial, desses 90.095 são homens e 169.672 mulheres 

(DATASUS, 2014). Na equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da 

referida Unidade Básica de Saúde,  estão cadastrados e acompanhados 235 

pacientes com hipertensão arterial na equipe 118. 



79 

 

 

 

 

 

C
ad

ernos Ign
acio R

an
gel d

e C
iên

cia, T
ecn

ologia e In
ovação  1 

Participaram deste estudo 50 usuários escolhidos aleatoriamente que 

atenderam os seguintes critérios: maior de 18 anos, estar em jejum de 10 a 12 

horas no momento da coleta de sangue, portadores de hipertensão arterial, sem 

diagnóstico de diabetes mellitus, doenças autoimunes ou crônicas 

degenerativas e câncer, índice de massa corpórea acima de 30 kg/m2, no 

período de Novembro de 2013 a Junho de 2014.  

A coleta de amostras biológicas seguiu as normas de biossegurança em 

saúde (Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde - NR 32) para a determinação dos níveis sanguíneos de ácido 

úrico e proteína C reativa. A coleta de sangue foi realizada na Unidade Básica 

de Saúde (UBS), com material descartável. Para a determinação dos parâmetros 

laboratoriais utilizou-se o Equipamento COBAS 6000 (Roche®). O valor de corte 

para ácido úrico sérico foi de até 6,0 mg/dL em mulheres e  7,0 mg/dL em 

homens (JOHNSON e RIDEOUT, 2004), e para proteína C reativa ultra sensível 

(PCRus), até 0,10 mg/dL (XAVIER, et al, 2013). A coleta de material biológico e 

de dados sobre os sujeitos da pesquisa foi realizada pelos pesquisadores. 

Os sujeitos responderam a um questionário semi estruturado, para que 

fossem coletadas características sócio-demográficas.  

Para os valores de referência para a avaliação da Pressão Arterial, fez-se 

uso da tabela de classificação da pressão arterial da VI Diretrizes Brasileira de 

Hipertensão (SBH, 2010). 

A amostra foi dividida por quartis de ácido úrico, tendo sido 

constituídos 4 grupos de G1 a G4, em ordem crescente dos quartis de ácido 

úrico. Os valores correspondentes foram: grupo 1: 2,5-5,5 mg/dL, grupo 2: (5,6-

6,5 mg/dL), grupo 3: G3 (6,6-8,3 mg/dL) e grupo 4: (8,4-11,4 mg/dL). 

 Para análise estatística foi utilizado o teste de Komogorov-

Smirnov para verificação da distribuição dos dados. Posteriormente aplicou-se 

teste paramétrico (teste T de Student), para verificação da relação de 

significância entre as variáveis PAS, PAD, e PCRus e as variações 

interquartílicas das concentrações do ácido úrico. Utilizou-se ainda o teste de 

regressão linear para avaliação de correlação entre as variáveis idade, pressaõ 
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arterial (sistólica e diastólica) e PCRus e as concentrações de AU. Para estas 

análises foi utilizado um intervalo de confiança de 95% e um p<0,05. Utilizou-se 

o programa estatística SPSS. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, sob número de CAAE 

16135513.3.0000.5086 em Pesquisa do Hospital Universitário, da Universidade 

Federal do Maranhão HU/UFMA). Tendo início mediante a assinatura 

individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo 

com a Resolução 466/12 e suas complementares do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 
3 RESULTADOS 
 

As características clínicas dos 50 indivíduos hipertensos encontram-se 

na Tabela 1. A média do ácido úrico foi de 7 mg/dL (± 1,8), sem diferença 

estatística entre o sexo masculino e o feminino (p > 0,05). Por sua vez, a média 

da pressão arterial sistólica foi de 147 mm/Hg (± 23,8) e a diastólica foi de 92 

mm/Hg (± 14), para ambos os sexos. 

  
Tabela 1 - Características dos indivíduos com Hipertensão Arterial atendidos na UBS Antônio 

Guanaré- São Luis-2014 
Parâmetro Valor * 

Idade (anos) 60 ± 11,3 
Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 147 ± 23,8 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 92 ± 14 

Ácido Úrico soro (mg/dL) 7 ± 1,8 
PCR us soro (mg/dL) 0,3 ± 0,4 

* Média ± desvio padrão 
 

Na amostra total, foi encontrada uma prevalência de 60% de indivíduos 

com pressão arterial sem adequado controle (30% do sexo masculino e 70% do 

sexo feminino); 52% apresentaram elevação ácido úrico (73% do sexo masculino 

e 27% do sexo feminino) e 66% apesentaram elevação de PCRus (24% do sexo 

masculino e 76% do sexo feminino). 

Do total de pacientes, 56,6% (23,6% do sexo masculino e 76,4% do sexo 

feminino) apresentaram elevação de ácido úrico juntamente com pressão 

arterial. As médias de pressão arterial sistólica (PAS) aumentaram quanto 
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maiores foram os quartis de ácido úrico até o quartil 3, mas não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa. As médias de pressão arterial diastólica 

(PAD) e PCRus se mantiveram relativamente estáveis quando da variação de 

quartil do ácido úrico (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Médias de pressão arterial e proteína C reativa, segundo os quartis de ácido úrico dos 

indivíduos atendidos na UBS Antônio Guanaré- São Luis-2014. 
 

Variáveis 
 

G1 (2,5-5,5 
mg/dL) 

 
G2 (5,6-6,5 

mg/dL) 

 
G3 (6,6-8,3 

mg/dL) 

 
G4 (8,4-11,4 

mg/dL) 

Comparação 2 a 2 
p** 

PAS 
(mmHg) 

141,5±18,7 144,5±20,2 151,7±31,3 149,2±22,9 0,366 

PAD 
(mmHg) 

86,2±15 95,5±8,9 88,3±12,8 95,8±15 0,091 

PCRus 
(mg/dL) 

0,3±0,3 0,2±0,5 0,3±0,4 0,5±0,4 0,673 

PAS indica pressão arterial sistólica, PAD indica pressão arterial diastólica, PCRus indica 
proteína C reativa ultra-sensível. Média ± desvio padrão. ** Teste T. 

 
A relação entre as concentrações séricas de ácido úrico e as variáveis 

estudadas encontram-se na Tabela 3, não apresentando valores estatisticamente 
significativos. 
 
Tabela 3 - Correlação entre o ácido úrico e as outras variáveis*. 

Parâmetro p** 
Idade -0,090 

PAS (mmHg) 0,106 
PAD (mmHg) 0,125 

PCR us soro (mg/dL) 0,099 
* PAS indica pressão arterial sistólica, PAD indica pressão arterial diastólica, PCRus indica 
proteína C reativa ultra-sensível. ** Coeficiente de correlação de Pearson. 
 
 

4 DISCUSSÃO 

Estudos observacionais demonstraram que aproximadamente ¼ dos 

hipertensos têm hiperuricemia associada (TYKARSKI, 1991). Entre os 

hipertensos, o ácido úrico está associado a um risco cardiovascular 

significativamente acrescido (com um Risco Relativo de 1.22) e independente do 

uso de diuréticos e outros fatores de risco, sendo mais forte em negros e 

indivíduos com um risco cardiovascular baixo (ALDERMAN, 1999).  

Nesse estudo buscou-se analisar o ácido úrico, proteína C reativa e a 

pressão arterial e compará-los entre si, buscando a possibilidade de se encontrar 
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associação entre estes. Observou-se uma prevalência de mulheres no estudo, 34 

(68%) e distribuição dos indivíduos foi uniforme por faixas etárias analisadas.  

Com relação à pressão arterial muitos estudos vêm observando a associação 

entre hiperuricemia e hipertensão arterial (BARBOSA, et al, 2011; 

GUIMARÃES, et al, 2004), neste foi encontrada uma prevalência de 60% de 

indivíduos com pressão arterial sem adequado controle. Destes, 56,6% 

apresentaram elevação de ácido úrico juntamente com elevação da pressão 

arterial. 

O insucesso do controle da PA chama a atenção, e pode estar 

relacionada a diversos fatores como baixa escolaridade, não adesão 

medicamentosa; alimentação não equilibrada; obesidade e hábitos de vida 

(dados não demonstrados). Esta diversidade de fatores leva ainda a uma 

dificuldade na análise da relação pressão arterial e ácido úrico, já que a 

alteração da pressão arterial pode estar relacionada com essas variáveis de 

confundimento. 

Do total de pacientes, 52% apresentaram ácido úrico elevado. Uma 

meta-análise de estudos prospectivos sugeriu que os níveis de ácido úrico 

elevados no soro pode aumentar modestamente o risco de incidência de AVC e 

mortalidade (KIM, et al, 2009). 

 Em relação à proteína C reativa, 66% dos pacientes apresentaram 

elevação, e destes em que estava elevada 60% também apresentaram elevação 

de ácido úrico. Apesar dos mecanismos que envolvem o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em hipertensos ainda não serem conclusivos, esses 

sugerem que a inflamação pode desempenhar importante papel, em particular 

porque os níveis elevados de marcadores inflamatórios como a proteína C 

reativa prevê independentemente aumento do risco cardiovascular (KING, et 

al, 2004); Apesar de neste estudo não ter sido observada correlação estatística 

significativa, observa-se uma concomitância de proteína C reativa e ácido úrico 

podendo aumentar assim os riscos cardiovasculares. 

No estudo de Barbosa, et al. (2011) as médias de PAS, PAD, e de 

creatinina aumentaram significativamente quanto maiores foram os quintis de 
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ácido úrico. No presente estudo, verificou-se que as médias de PAS 

aumentaram quanto maiores foram os quartis de ácido úrico até o quartil 3 

(sem correlação estatística). Porém, ressalta-se a possibilidade de que o aumento 

do ácido úrico sérico possa estar presente na hipertensão, uma condição clínica 

sabidamente pró-inflamatória. Além disso, o ácido úrico possui leve ação 

oxidante, representando assim um fator de risco para o desenvolvimento e/ou 

progressão da aterosclerose (BARBOSA, et al, 2011). A hiperuricemia poderia 

ser assim, um desdobramento da hipertensão.  

Em um estudo com indivíduos com pré-hipertensão foi verificado que 

eles foram significativamente mais propensos a ter PCR elevada do que as 

pessoas com pressão arterial normal. A relação entre pre-hipertensão e PCR 

elevada persistiu após o controle de inúmeras variáveis de confundimento, 

como idade, uso de medicamentos, e diabetes, entre outros (KING, et al, 2004). 

Uma limitação do presente estudo foi o reduzido número de hipertensos que 

atendessem todos os critérios de inclusão.   

Em um estudo de Mellen, et al (2006), foi analisado o impacto do ácido 

úrico sérico sobre a incidência de hipertensão. Os pacientes foram 

companhados em intervalos de 3 anos com mais de quatro exames realizados 

no intervalo de acompanhamento. Concluiu-se que um maior nível de ácido 

úrico sérico foi associado a um maior risco de hipertensão (MELLEN, 2006). 

Estudos recentes começam a associar uma combinação de PAS ≥ 150 mmHg e 

relação proteína C reativa > 2,7 mg como fator adjuvante para o risco de infarto 

do miocárdio e morte coronariana (KING, et al, 2004).  

Por se tratar de um parâmetro bioquímico com relativo baixo custo, 

facilidade de dosagem e possuir terapia adequada para tratamento, o ácido 

úrico necessita de mais investigações para a definição do seu papel no cenário 

das doenças cardiovasculares (BARBOSA, et al, 2011). Nesse âmbito, vê-se 

também a importância de pesquisas nessa área para o melhor entendimento da 

associação entre a pessão sanguínea, ácido úrico e PCRus, e suas possíveis 

consequências quanto ao risco cardiovascular em pacientes hipertensos. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Os resultados do estudo mostraram que não houve correlação 

estatística significativa entre o ácido úrico e a pressão arterial sistólica, 

diastólica e proteína C reativa ultra-sensível na população acompanhada. 

Também demonstraram que as médias dos parâmetros avaliados (proteína C 

reativa e ácido úrico) apresentaram-se elevados, bem como a prevalência de 

hipertensos com pressão arterial sem adequado controle. Desta forma, ressalta-

se a importância da realização do acompanhamento desses hipertensos e a 

necessidade de estudos que possam agregar mais conhecimento acerca do 

envolvimento do ácido úrico com a hipertensão e os risco cardiovascular. 
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REVISTA MARANHENSE COMO INSTRUMENTO DE POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO NO FINAL DO SÉCULO XIX 
E INÍCIO DO SÉCULO XX 
Antônio José Silva Oliveira 

 
RESUMO 

A Comunicação em Ciência têm uma importância fundamental na 
desmistificação da ciência e da aproximação entre sociedade e descobertas 
científicas. Na história da divulgação e propagação da ciência, várias iniciativas 
foram gradualmente influenciado o desenvolvimento de uma consciência 
científica. Ao observar o movimento científico do Maranhão no final do século 
XIX e início do século XX, encontramos a Revista Maranhense: Artes, Ciências e 
Letras, um canal de desenvolvimento científico e literário. Esta revista é um 
marco na divulgação e popularização da ciência no estado do Maranhão, escrito 
numa época em que os intelectuais maranhenses desejavam voltar às glórias 
passadas de Atenas brasileira. O estudo proposto Maranhense Magazine: Artes, 
Letras e Ciências baseia-se no desejo de resgatar a memória histórica da ciência 
popular no estado do Maranhão, uma vez que esta revista representa as 
aspirações dos intelectuais com o progresso social, científico e educacional. É 
este resgate que também propõe a observar o cenário atual do Maranhão em 
relação à ciência e seu desenvolvimento, considerando que um dos legados do 
Jornal Maranhense foi chamando a atenção, através de seus artigos, para o 
problema do analfabetismo, bem como a necessidade para combatê-la 
promoção da educação. De forma semelhante ao início do século XX, existem 
várias iniciativas para promover a abordagem do Maranhão para o 
desenvolvimento científico.  
 

ABSTRACT 

The Communication in Science communication have a fundamental significance 
in the demystification of science and approach between society and scientific 
discoveries. In the history of the dissemination and propagation of science, 
several initiatives were gradually influenced the development of a scientific 
consciousness. By observing the movement of the scientist Maranhão in the end 
of nineteenth and early twentieth century, we find the Maranhense Magazine : 
Arts , Sciences and Letters, a channel of scientific and literary development . 
This journal is a milestone in the dissemination and popularization of science in 
the state of Maranhão, written at a time when intellectuals maranhense wished 
to return to the past glories of Athens known as Brazilian . The proposed study 
Maranhense Magazine: Arts, Letters and Sciences is based on the desire to 
rescue the historical memory of popular science in the state of Maranhão , since 
this journal represents the aspirations of intellectuals with social progress , 
scientific and educational . Is this rescue that also proposes to observe the 
present scenario of Maranhão in relation to science and its development , 
considering that one of the legacies of the Journal Maranhense was drawing 
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attention , through their articles, to the problem of illiteracy , as well as the need 
to fight it promoting education . Similarly to the early twentieth century, there 
are several initiatives to promote the approach of Maranhão to scientific 
development. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A divulgação científica desempenha um papel de fundamental 

importância na desmistificação da ciência e na aproximação entre a sociedade e 

as descobertas científicas. Na história da divulgação e propagação da ciência, 

várias foram as iniciativas que influenciaram gradativamente no 

desenvolvimento de uma consciência científica. Ao observarmos o movimento 

cientificista no Maranhão do final do século XIX e início do século XX, 

encontramos a Revista Maranhense: Artes, Ciências e Letras, um canal de 

divulgação científica e de fomento literário. Este periódico é um marco na 

divulgação e popularização da ciência no Estado do Maranhão, escrito num 

período em que os intelectuais maranhenses desejavam retornar às glórias do 

passado da tão conhecida Atenas Brasileira. 

A proposta de estudar a Revista Maranhense: Artes, Ciências e Letras 

fundamenta-se no desejo de resgatar a memória histórica da divulgação 

científica no Estado do Maranhão, bem como a história da ciência, já que este 

periódico representa os anseios de intelectuais com o progresso social, científico 

e educacional. É nesse resgate que se propõe também a observar o atual cenário 

do Maranhão em relação à ciência e ao seu desenvolvimento, considerando que 

um dos legados da Revista Maranhense foi chamar atenção, por meio de seus 

artigos, para a problemática do analfabetismo, tanto o da escrita como o de ler, 

como o científico, como uma necessidade de combatê-los promovendo a 

educação. 

Semelhantemente ao início do século XX, diversas são as iniciativas que 

visam promover a aproximação do maranhense com o desenvolvimento 

científico. Hoje, o Estado conta com a Fundação de Amparo à Pesquisa - 
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FAPEMA, que publica semestralmente a Revista Inovação, um canal para a 

publicação de artigos acadêmicos e fomento científico. Outro importante meio 

de divulgação científica no Maranhão é o programa Rádio Ciência, veiculado 

duas vezes ao dia na Rádio Universidade FM. Somado a essas ações há o 

Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência (LDC Ilha da Ciência), 

projeto pioneiro do Departamento de Física da Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA, que, como museu de ciência aberto ao público, vem 

atendendo estudantes da rede pública e particular do ensino médio a pós-

graduação. 

Desenvolvido como um centro gerador de ciência, o Laboratório tem 

ambiente científico e propício para o desenvolvimento da educação e expansão 

do conhecimento científico, contribuindo, dessa forma, para a ampliação, 

difusão e divulgação da ciência no País, em especial no Estado do Maranhão.  

 
2 REVISTA MARANHENSE: RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A segunda metade do século XIX testemunha um grande avanço das 

ciências, bem como os efeitos da Revolução Industrial, que mudou 

definitivamente as relações entre os seres humanos. 

Esses eventos transformaram o modo como a arte e, em particular, a 

literatura representam o mundo. Os sentimentos dão lugar a um olhar mais 

objetivo para a sociedade, num movimento de inversão do código romântico 

para se chegar ao comportamento estético do Realismo. 

Nessa conjuntura de sedução do positivismo e espectadores da 

Revolução Industrial com as suas generalizadas mudanças no estilo de vida e 

de cultura, “os realistas preconizavam uma arte literária diametralmente oposta 

à romântica [...] Ao invés do subjetivismo, propunham a objetividade, 

amparados na idéia positiva do fato real; em lugar da imaginação, o fato 

contingente”. Num verdadeiro processo de adesão ao fato científico, conforme 

propõe Moisési.  

Racionalistas, como pedia o cientificismo da época, procuravam 
a verdade impessoal e universal, não induvidual, como 
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julgavam os românticos. E a verdade localizava-se, a seu ver, na 
realidade, concebida como o mundo dos fenômenos físicos, 
suscetíveis de captação pelos sentidos. 

 

É sob essa lente que, no final do século XIX e início do XX, o sentimento 

de transformação e de mudança pessoal passa a dominar a mocidade 

maranhense. Jovens se reuniam, conversavam e escreviam sobre o “Maranhão 

Literário no Passado”, relembrando sempre as práticas que marcaram as artes, 

ciências e letras. 

Ressalte-se que, em virtude do falecimento do governador Benedito 

Leite, o Maranhão vivia uma verdadeira disputa pelo Governo do Estado. Pleito 

esse que se deu em virtude do vice-governador em exercício, Artur Moreira, 

por motivo de viagem, ausentar-se, assumindo Mariano Martins Lisboa Neto, 

presidente da Assembleia. 

Mariano, mediante retorno do Vice-Governador afastado, recusa-se a 

devolver o cargo. Este, por sua vez, declarando-se reempossado, instala seu 

governo fora do palácio, caracterizando uma espécie de “dualidade política” no 

Estado, que só é resolvida por intervenção do Governo Central, com a 

nomeação de Américo Vespúcio dos Reis como Governador provisório até a 

realização de novas eleições. 

Nessa época, surgem várias iniciativas cujo objetivo era despertar, na 

população local, o interesse por ciências e artes. Uma delas foi a Universidade 

Popular e em seguida a Escola de Ensaio14. Tanto uma quanto outra são 

marcadas pelo anseio de reviver o prestígio do passado. Conferências eram 

realizadas nos saguões da Biblioteca Pública do Estado, promovendo ali 

debates e calorosas conversas acerca de questões literárias. 

Sobre a criação da Universidade Popular, leia-se: “Foi no bojo dessas 

agitações [...] que surgiu a idéia de se criar uma Universidade Popular no 

Maranhão, por iniciativa de Antonio Lobo, que conseguiu mobilizar outros 

intelectuais maranhenses para organizar o que eles chamavam de ‘um novo 

experimento educacional’.”ii 
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Em uma dessas exposições literárias, foi lido o texto “Renascença”, de 

Frederico Figueira, que legitimou todo um pensamento envolvente à época. 

Nele, o autor fala de um Maranhão que, nos vários campos do conhecimento, 

destacava-se por seu apego ao saber por excelência: História Geral, Direito, 

Astronomia e Literatura. Destaque-se queiii: 

Na primeira conferência de História proferida por Antonio 
Lobo, este esclareceu que sua iniciativa estava pautada em 
esperiências de outros países, como Inglaterra e Estados 
Unidos. Nesses países as bibliotecas públicas transformaram-se 
em forças pedagógicas ativas, uma vez que não esperavam a 
chegada dos leitores, mas iam convocá-los e atraí-los através de 
conferências públicas realizadas em seus próprios salões. Além 
disso, faziam indicação dos melhores livros que se encontravam 
disponíveis em suas bibliotecas. 

 
Figueira relembra momentos, escolas, nomes que conferiram ao Estado 

o título de Athenas Brasileira. O texto todo é uma espécie de vivas e urras às 

pessoas que se dedicaram à construção do saber literário e científico do Estado. 

Ele dizia que em um período anterior àquele que eles viviam, o prestígio do 

maranhense era tão grande que: “Moços esperançosos, cheios de nobres 

aspirações, deixavam a terra do nascimento para irem à grande metrópole 

brasileira ou noutros Estados da República honrar o nome maranhense”.iv 

Onde chegavam, eram bem vistos e muito bem aceitos, tudo por terem 

vivido o passado glorioso maranhense. Figueira, porém, aponta o fator que 

determinou o declínio da Athenas Brasileira, segundo ele: “As letras 

maranhenses, embrenhando-se no indiferentismo ou abusando da proteção que 

os potenciados dispensavam nos exames aos estudantes que a eles recorriam, 

foram diminuindo de brilho e empanando os fulgores de que por tantos lustres 

gozaram.”v 

Sendo bastante realista, o autor do texto “Renascença” aponta que esse 

é o ciclo natural das civilizações, não importando o tempo e o espaço em que 

elas se encontram. Toda a humanidade passa por transições, ora ela vive seu 

momento áureo, ora vê seus valores literários decadentes e amorfos. 
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A intenção de Figueira é mostrar as glórias existentes em um passado e, 

por meio dessa demonstração, despertar na população de sua época a 

importância da literatura e da ciência na construção da sociedade. Em seu texto, 

esse autor finaliza citando algumas instituições que naquele momento eram as 

únicas a ainda se preocupar com o resgate dos valores literários perdidos no 

passado. Assim, faz menção honrosa à Academia Maranhense de Letras, à 

Faculdade de Direito do Maranhão e à Revista Maranhense: Artes. Ciência e 

Letras, que naquele período, representavam a tentativa de manter viva a 

dedicação às artes, ciências e literatura. 

Dentro desse contexto de transformações, surge a Revista Maranhense: 

Artes, Ciências e Letras, um periódico mensal, literário e científico, apontado 

como o primeiro canal de divulgação científica no Estado do Maranhão, 

publicada em duas versões, a primeira, de 1887, e a segunda, de 1916vi: 

A Revista Maranhense, além de expor por meio de seus artigos 
as condições históricas de desenvolvimento social de 
educacional do Estado, também se colocou como primeiro canal 
de publicação científica relevante para o desenvolvimento 
científico durante o período em que circulou. Seu estudo 
possibilita elucidar diversos aspectos da cultura, literatura, 
linguagem e sociedade maranhense da época. 

 
Em 1887 foram publicados apenas três números da Revista 

Maranhense. As informações obtidas desse período foram adquiridas através 

do jornal “O Diário do Maranhão”. 

O Diário do Maranhão também fazia publicidade das assinaturas da 

Revista. As assinaturas poderiam ser trimestrais, custando mil réis, e anuais, 

por três mil e quinhentos réis. Os leitores eram estimulados a escrever artigos 

para serem publicados. Em nota: “[...] este periódico que, por enquanto 

aparecerá mensalmente contendo nunca menos de 16 páginas de impressão in 

quatro, tem por fim proporcionar aos maranhenses a publicação de suas 

produções literárias e científicas.”vii 

Atualmente, esses primeiros exemplares da Revista Maranhense estão 

desaparecidos da Biblioteca Pública Benedito Leite. A última referência desta 
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primeira versão também é feita pelo Diário do Maranhão de 23 de dezembro de 

1887: “Por motivos ponderosos deixa de ser publicada no mês de dezembro 

corrente o número quarto da Revista Maranhense, com o qual começará no 

segundo semestre”.viii 

Outra menção aos primeiros números publicados é o conto A Escrava, 

de Maria Firmina dos Reis (1825-1917) publicado na Revista Maranhense, n.º 3, 

ano 1, 1887. No posfácio do romance Úrsulaix,, de autoria da mesma, Eduardo 

de Assis Duarte, mostra o que foi a vida desta professora que, atravessou 

inúmeras dificuldades devido sua condição de menina bastarda e mulata vivendo 

numa época de extrema segregação racial e social. Diz elex: 

Maria Firmina teve participação relevante como cidadã e 
intelectual ao longo dos noventa e dois anos de uma vida 
dedicada a ler, escrever e ensinar. Atuou como folclorista, na 
recolha e preservação de textos da literatura oral e atuou 
também como compositora, sendo responsável, inclusive, pela 
composição de um hino para a abolição da escravatura. E, o 
mais importante, trouxe a público dois romances, Gupeva, em 
1861, de temática indianista, e Úrsula, em 1859, no qual aborda 
a escravidão a partir do ponto de vista do outro, assunto que 
também norteia a narrativa do conto “A Escrava”, publicado 
em 1887, no auge da campanha abolicionista.xi 

 
A Revista Maranhense renasce em 12 de março de 1916, fruto da união 

de dois jornais: “O Estudante”, da Sociedade Estudantil Machado de Assis, e “A 

Vontade”, jornal de um grupo de rapazes que se dedicavam à literatura, e que 

desejavam publicar um periódico em bom formato, para expressar seus anseios 

pelo progresso e o desejo de rememorar o passado glorioso do Maranhãoxii. 

Este periódico circulou na capital maranhense e nos principais 

municípios do Estado como: Caxias, Ararí, Icatú, Bacuri, Rosário, Chapadinha, 

Cururupu, Pedreiras, Brejo, Barro Vermelho, Ponta Nova, São Vicente de 

Ferrer. No entanto, a circulação não se limitou ao Maranhão, alcançou também 

a cidade de Belém do Pará. Resultado do trabalho de divulgação dos 

colaboradores, dentre eles muitas professoras do interior, dentre elas a Prof. 

Laura Rosa , Filomena Izolina Silva e Almerinda Rodrigues. 
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As assinaturas eram semestrais e anuais, o valor variava de acordo com 

a localidade, conforme tabela abaixo. Os exemplares também eram vendidos 

avulsos pelo valor de duzentos réis cada. 

 
Localidade Assinatura Semestral $ Assinatura Anual $ 
Capital 1200 2000 
Interior 1500 2500 
Outros Estados 1800 3000 

 
Sem dúvida, a Revista Maranhense foi um veículo de comunicação 

que representava os anseios dos jovens intelectuais preocupados com o 

desenvolvimento econômico, social e político do Maranhão: 

[...] seus artigos relatavam seus sentimentos em relação ao 
contexto que os cercavam, revelando a problemática econômica, 
social e educacional do Estado, numa tentativa de alertar sobre 
suas causas, e elucidar os caminhos para as soluções cabíveis à 
resolução dos problemas.xiii 

              
Dentre os empreendimentos a favor do desenvolvimento científico nas 

duas primeiras décadas do século XX, houve duas grandes iniciativas de 

intelectuais positivistas no Maranhão: a Universidade Popular (1909 a 1910) e a 

Escola de Ensaio (1919 a 1924)xiv. 

A Universidade Popular, iniciativa de Antônio Lobo, então diretor da 

Biblioteca Pública Benedito Leite, tinha como principal objetivo incentivar os 

leitores a frequentar assiduamente a referida Biblioteca. As conferências 

aconteciam às quintas-feiras no salão nobre da Benedito Leite, e os temas eram 

divulgados no jornal a “Pacotilha”, que, às sextas-feiras, publicava o resumo do 

que havia sido dito na palestra do dia anterior. 

Uma análise mais apurada das atividades da Universidade Popular 

conduz a duas observações: a primeira aponta a relevância social das discussões 

oriundas das temáticas universais ali pautadas, já a segunda revela o não 

cumprimento do princípio da extensão, intrínseco a toda universidade como 

parte essencial do tripé que a sustenta, formado também pelo ensino e pela 

pesquisa, já que a realidade local não foi considerada. 
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A Escola de Ensaio tinha como finalidade a promoção de palestras 

científicas e literárias à comunidade estudantil maranhense. As atividades 

realizadas nas manhãs de domingo eram divulgadas nos jornais “Diário de São 

Luís”, “Diário do Maranhão” e “O Jornal”, além de outros veículos de 

comunicação da época. No sábado, era veiculada uma nota sobre o conteúdo da 

palestra e, na segunda-feira, era publicado um comentário sobre o tema 

proferido na conferência, seguido de agradecimento aos participantes. Nestes 

dois momentos, os jornais desempenharam um papel de grande importância, 

incentivando a participação da comunidade ludovicense nas atividades de 

desenvolvimento e fomento intelectual. 

A Revista Maranhense: Artes, Ciências e Letras integra este processo de 

efervescência cultural, promovendo o debate sobre questões científicas e de 

desenvolvimento: econômico, social e político do Maranhão, com matérias 

diversificadas, com textos e poesias que dissertavam sobre guerra, Naturismo, 

Bacterioterapia, Matemática, Física, Química, Medicina entre outros assuntos de 

interesse para a sociedade da época. 

Outros acontecimentos marcaram esse período, como as primeiras 

tentativas de implantação de instituições de ensino superior no Estado que 

surgiram com a Proclamação da República e foram concretizadas com a Escola 

de Aprendizado Agrícola Cristino Cruz. No entanto, a primeira Escola de 

Ensino Superior, a Faculdade de Direito, é fundada somente em 28 de abril de 

1918, impulsionada pela intelectualidade maranhense. 

A carência e necessidade de intuições de Ensino Superior no Maranhão 

eram latentes. Por isso, a fundação da Faculdade de Direito foi recebida com 

um clima de euforia pelos rapazes da Revista Maranhense. A Revista de maio 

de 1918 estava repleta de textos e artigos relacionados à Faculdade de Direito: 

“E assim parece que o Maranhão desperta da letargia profunda que tanto o 

debilitava. Hoje, a Faculdade de Direito, amanhã a luz elétrica, depois tração, e 

assim vamos prosseguindo com o progresso que parece real.”xv 

A maior preocupação daqueles jovens estudantes era com o 

desenvolvimento do Estado, sobretudo o desenvolvimento educacional. A 
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Revista Maranhense despertava a população para a importância do 

conhecimento, divulgando de forma pioneira a ciência. No artigo 

“Analfabetismo” a importância do conhecimento é ressaltada: 

Onde quer que seja a instrução não se vá difundindo, a 
ignorância se desvendará, lançando-se arrebatadoramente 
sobre a humanidade, prejudicando-a sensivelmente, dando 
lugar aos crimes [...] Entre os homens devia unicamente existir 
um desejo ardente, um egoísmo inominável, uma vontade 
sobrenatural, - a ilustração do espírito.xvi 

 
Os problemas sociais eram denunciados nas páginas da revista. O 

Estado, conhecido pelas altas taxas de analfabetismo, vivia naquele período 

uma condição alarmante. A Revista Maranhense registra que grande parcela da 

população era analfabeta, e apenas 15% das crianças do Estado estavam aptas a 

frequentar a escola, sendo que a maior parte do alunado maranhense 

concentrava-se na capital. A situação era mais complicada no interior, quase 

desprovido de escolas. 

Apesar da pouca idade, a preocupação daqueles rapazes com o 

desenvolvimento do Estado era notável em cada número da revista. Na Revista 

Maranhense de setembro de 1918 é exposto que a capital maranhense passava a 

ter luz elétrica. Esse acontecimento foi comemorado, e o prefeito da época, 

Clodomir Cardoso, citado e parabenizado pela Revista.  Os rapazes eram 

conscientes das necessidades do Maranhão, e não estavam indiferentes às suas 

questões políticas. O artigo sobre a chegada da luz elétrica é finalizado com o 

povo maranhense sendo convidado para as eleições: “Às urnas, pois, povo 

maranhense, que quem vos fala é uma humilde Revista de moços não eleitores, 

portanto sem paixões políticas, e só desejando o engrandecimento da terra.xvii 

É notório que aqueles jovens rapazes tinham como referência figuras 

ilustres da comunidade intelectual maranhense, como Antônio Lobo e Fran 

Paxeco. Antônio Lobo foi homenageado na edição n.º 05 da Revista 

Maranhense, de julho de 1916, após sua morte. Fran Paxeco, personalidade 

ilustre do cenário maranhense, era cônsul de Portugal no Maranhão e amante 

do Estado. Escreveu vários livros sobre o Maranhão, colaborou e participou das 
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mais diversas iniciativas pró-desenvolvimento intelectual maranhense como a 

fundação da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e 

Geográfico do Maranhão e da Faculdade de Direito. 

Ao analisarmos um livro sobre a biografia de Fran Paxeco, encontramos 

uma foto de 1922 da primeira turma da Faculdade de Direito, nesta foto 

estavam os rapazes que compunham a equipe editorial da Revista Maranhense, 

o que comprova que o berço de informação e cultura daqueles rapazes era o 

próprio Maranhão.xviii 

A Revista Maranhense tinha características bem próprias e marcantes. 

Considerando que ela é fruto de jornais, havia diversas seções e espaços 

semelhantes a outros impressos da época, como a seção das “Erratas”, onde 

eram feitas correções de notas das edições anteriores, a seção das 

personalidades maranhenses, que era um espaço para biografias, além de 

espaços para notas de falecimento, abria espaço para aniversários, entre outros 

eventos sociais. 

A fim de aguçar o interesse do leitor, eram feitos concursos e enigmas, o 

ganhador recebia livros e assinaturas gratuitas da Revista. 

A literatura era destaque, havia uma seção exclusiva para sonetos e 

poesias, o chamado “Florilégio Poético”, isso evidencia a preocupação dos 

autores com temas como progresso e desenvolvimento ligados à necessidade de 

revitalizar a produção literária maranhense. 

No início do século, a juventude maranhense costumava formar 

sociedades literárias para promover reuniões e festas, e assim, discutir  

literatura. Dali sempre brotava um jornal que circulava na cidade. Segundo o 

artigo “Maranhão Literário do Passado”, de Astrolábio Caldas, redator chefe da 

Revista Maranhense, o Maranhão era o estado brasileiro com o maior número 

de impressos no período de 1906 a 1917, porém a maioria dos jornais tinha 

pouca duração: 

Agora vou deixar-vos inteiramente conhecedores da pouca 
duração das sociedades [...] Hoje funda-se aqui uma sociedade, 
convida-se meia dúzia de rapazes[...] Depois, a publicidade de 
um jornalzinho; daí a algum tempo o desanimação geral entre 
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os sócios,; não tem mais festas...e então morre a tal sociedade 
literária  e o desânimo é tal, que toda as congêneres também 
desaparecem!...xix 

 
Mais uma vez a Revista Maranhense se destaca em relação a outros 

impressos da época, já que foi publicada até 1922, com os números 64 e 65 em 

uma única edição, diferenciando-se também deles pelo conceito inovador de 

mesclar literatura com ciência. 

É valido salientar que, hoje, no Maranhão, são inúmeros os periódicos 

que circulam disseminando informação, no entanto, o Estado continua carente 

de jornais e revistas especializados em discutir literatura e, sobretudo, ciência. 

São incipientes os instrumentos especializados em divulgação da 

ciência. Inexistem veículos de comunicação de cunho científico para o grande 

público – há somente revistas especializadas ligadas aos cursos de pós-

graduação, como as revistas dos Mestrados em Educação e em Políticas 

Públicas, ou mesmo revistas de universidades e faculdades como é o caso da 

Revista Ceuma Perspectiva, do UNICEUMA, a revista Pesquisa em Foco, da 

UEMA, e o Caderno de Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. 

A proposta mais democrática de divulgação e popularização da ciência 

em nosso estado, e de compromisso semelhante ao da Revista Maranhense é a 

Revista Inovação, da FAPEMA, que divulga de forma abrangente a produção 

científica local, na tentativa de tornar a ciência mais próxima da sociedade 

maranhense e o Portal da Ciência da Assessoria de Comunicação da UFMA.  

Hoje o Estado tem a Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPEMA que 

publica semestralmente a Revista Inovação, um canal para a publicação de 

artigos acadêmicos e apoio científico. Outro importante meio de divulgação 

científica do Maranhão é o programa Radio Ciencia, transmitido duas vezes por 

dia em FM Radio Universidad. Além desta temos as ações de Divulgação 

Científica do Ilha da Ciência, projeto pioneiro do Departamento de Física da 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA, que, como museu de ciência 

aberta ao público, tem sido servindo alunos da rede pública e particular, . 

Desenvolvido como um gerador de Ciência, o Laboratório tem ambiente 
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científico e propício para o desenvolvimento da educação e da expansão do 

conhecimento científico, contribuindo assim para a expansão e divulgação da 

ciência no país, especialmente no estado do Maranhão, contando com uma 

unidade móvel, telescópios e planetário digital. 

Daí percebermos que o Maranhão, tal como acontecia no início do 

século XX, atravessa profundas transformações nos campos político, econômico 

e educacional. Paralela a essas transformações, cresce a quantidade de 

instituições de Ensino Superior e de produções acadêmicas, porém o Estado 

ainda necessita avançar em relação à difusão da ciência e à criação de políticas 

públicas de inclusão do conhecimento científico à população de modo geral. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A relevância da pesquisa em torno da divulgação científica está em 

instituir essa atividade como parte da sociedade e do cotidiano científico nas 

instituições de ensino. A Revista Maranhense é uma prova de que a ciência 

pode estar mais próxima das pessoas, pois ela revela-se como um veículo de 

comunicação que além de desvendar a sua época, colabora para que se perceba 

a necessidade de associar ciência com os aspectos mais construtivos e 

profundos do cotidiano das pessoas como a arte, a cultura, a história e a 

filosofia. 

O interesse da juventude do início do século XX pelo campo das letras, 

o desejo de, assim como seus mestres, rememorar as glórias do passado, 

atrelado à vontade de transformar a sociedade maranhense através do 

progresso cientifico e educacional, marcaram a Revista Maranhense. 

Em cada uma de suas páginas está registrado o desejo dos intelectuais 

de pôr em pauta temas de interesse geral, tais como o debate de Políticas 

Educacionais. 

É importante frisar, que ainda há muito a ser elucidado sobre esse 

importantíssimo periódico, para assim desvendar a sociedade em que aqueles 

rapazes escreviam. 
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Por fim, diante do atual contexto do Maranhão em relação à ciência e à 

educação, verifica-se a necessidade de maior estímulo para difusão do 

conhecimento a partir de uma política de divulgação da ciência e 

democratização da educação, para que assim, o tão sonhado progresso e 

desenvolvimento do Estado aconteçam, e o passado glorioso de literatos. 
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