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RESUMO 

 

Por muito tempo crescimento econômico foi considerado como sinônimo de 

desenvolvimento. Esta associação levou inevitavelmente ao aumento das disparidades 

econômicas e sociais. Diante desta realidade, observa-se a disseminação de modelos que 

buscam promover um desenvolvimento mais equilibrado e que contemple as dimensões 

econômica, social, ambiental, cultural e espacial. A busca deste objetivo levou também a 

expansão de estudos sobre qualidade de vida, buscando relacioná-la as ações humanas, ao 

considerar que muitas atividades humanas afetam diretamente a qualidade de vida das 

populações. No caso da atividade ceramista, está é considerada como grande causadora de 

efeitos sobre o meio ambiente e a sociedade, provocando mudanças no ambiente, na vida das 

pessoas que desempenham essas atividades ou residem próximo aos locais de exploração de 

matéria-prima ou de fabricação de produtos cerâmicos. Desta forma, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a influência do setor cerâmico no Município de Crato-CE sobre a 

qualidade de vida dos trabalhadores das indústrias cerâmicas e moradores do entorno, numa 

perspectiva plural que englobe aspectos econômico, social, ambiental e espacial. A pesquisa 

em questão é de natureza bibliográfica, documental e de campo, e norteia-se por um marco 

exploratório-descritivo e abordagem quantitativa e qualitativa. Os indicadores de qualidade de 

vida, apesar de demonstrarem condições mínimas de moradia e saneamento dos moradores e 

trabalhadores, apontaram para baixo nível de escolaridade dos trabalhadores e carência de 

segurança no trabalho. Com relação aos moradores, os dados indicaram reduzido nível de 

escolaridade e renda, assim como deficiências relacionadas aos serviços básicos de saúde. A 

poluição atmosférica e degradação do meio ambiente em decorrência da atividade ceramista 

foram observadas, no entanto, ao analisar o discurso dos sujeitos observou-se que estes não 

percebiam o setor como gerador de efeitos diretos sobre o meio ambiente e qualidade de vida.  

Desta forma, as problemáticas inerentes a relação entre meio ambiente, sociedade e atividade 

cerâmica foram concebidas com naturalidade pelos sujeitos envolvidos. 

 

Palavras-chave: dimensões da sustentabilidade; qualidade de vida, setor cerâmico. 
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ABSTRACT 

 

For a long growth time was considered as a synonym for development. This association has 

inevitably led to increased economic and social disparities. Given this reality, there is the 

spread of models that seek to promote a more balanced development and including the 

economic, social, environmental, cultural and spatial dimensions. The pursuit of this objective 

also led the expansion of studies on quality of life, seeking to relate it human actions, 

considering that many human activities directly affect the quality of life of the people. In the 

case of the ceramist activity, this is considered as a major cause of effects on the environment 

and society, causing changes in the environment, the lives of persons performing these 

activities or living close to harvesting sites of raw material or manufacturing ceramic 

products. Thus, this study aims to analyze the influence of the ceramic industry in Crato-CE 

municipality about the quality of life of workers in the ceramic industry and people living 

around in a plural perspective that encompasses aspects economic, social, environmental and 

spatial. The research in question is of literature, nature documentary and field, and is guided 

by an exploratory-descriptive framework and quantitative and qualitative approach. The 

objective indicators show despite minimal housing and sanitation of residents and workers, 

pointed to low education level of workers and lack of job security. With regard to residents, 

the data indicated low level of education and income, as well as deficiencies related to basic 

health services. Air pollution and environmental degradation due to the potter activity were 

observed, however, when analyzing the speech of the subjects showed that they did not 

perceive the industry as direct effects generator on the environment and quality of life. Thus, 

the problems inherent in the relationship between the environment, society and ceramic 

activity were conceived naturally by the subjects and involved. 

 

 

Keywords: sustainability dimensions; Quality of life, ceramic industry. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo o termo desenvolvimento foi considerado como sinônimo de 

crescimento econômico.  

De acordo com Araújo (2007, p. 9), esta associação surgiu com o advento das sociedades 

modernas, com ênfase no progresso e consumo de bens. 

Para Barradas (1999), este modelo teve como base a crença na razão, no conhecimento 

técnico-científico como elemento básico para se entender a natureza e colocá-la a serviço do 

homem. 

Como resultado, as disparidades econômicas e sociais, assim com a degradação dos 

recursos naturais, cresceram significativamente, levando a emergência de um novo modelo de 

desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável. 

A partir daí, a preocupação com o meio ambiente, que nem sempre fez parte dos debates 

políticos e empresarias como acontece na atualidade, começa a ganhar espaço, decorrente da 

noção de que os recursos naturais são esgotáveis, e que, não sendo bem utilizados e tratados, 

podem comprometer a vida (LINARD, 2011). 

Assim, o desenvolvimento sustentável tem se disseminado e ganhado cada vez mais 

espaço nos meios acadêmicos, políticos e econômicos num contexto mundial. 

Conforme Sachs (2007), no amplo conjunto para se pensar desenvolvimento e 

sustentabilidade estão às dimensões: econômica, ambiental, social, político-institucional, cultural 

e espacial.  

Diante deste contexto, as discussões acerca do tema qualidade de vida, também passou a 

incorporar uma perspectiva mais ampla. Para Almeida; Gutierrez; Marques (2012), a 

compreensão sobre qualidade de vida passou a dialogar com inúmeros campos do conhecimento 

humano, biológico, social, político, econômico, entre outros, numa constante inter-relação. 

Desta forma, o tema qualidade de vida incorpora, além da dimensão objetiva, o aspecto 

subjetivo. 

Para Almeida; Gutierrez; Marques (2012, p. 20) “a dimensão objetiva busca uma análise 

ou compreensão da realidade baseada em elementos quantificáveis ou concretos”. A dimensão 
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subjetiva também dá importância a elementos concretos, mas, considera variáveis sociais, 

culturais e de interpretação individual acerca das condições materiais e de serviços do sujeito.  

De acordo com Camargo (2003), existe uma interligação muito forte entre a qualidade 

de vida, a qualidade ambiental e o futuro da humanidade.  

Considerando esta relação, de modo consensual, admitem-se as consequências oriundas 

do processo de industrialização para a qualidade de vida do homem, representados por poluição e 

degradação do meio natural. A aceleração e o incremento desmedido da industrialização, bem 

como a crescente produção de resíduos, além de deteriorarem a qualidade de vida, tendem a 

esgotar, em ritmo acelerado, os recursos da biosfera (LEFF, 2001). 

Dentre as atividades industriais que muito contribuem para afetar a qualidade ambiental, 

comprometendo a qualidade de vida das atuais e futuras gerações, está a indústria cerâmica. 

Esta utiliza como matéria-prima a argila e como principal insumo energético à lenha, 

cujos processos de mineração e desflorestamento agridem o meio ambiente e a sociedade, 

provocando mudanças no ambiente, na vida das pessoas que desempenham essas atividades ou 

residem próximo aos locais de exploração de matéria-prima ou de fabricação de produtos 

cerâmicos (LINARD, 2011). 

Na Região Nordeste, a produção cerâmica está localizada principalmente nos Estados do 

Ceará, Bahia e Pernambuco, vindo em seguida Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. 

Conforme o Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado do Ceará (SINDICERÂMICA) 

existem 412 empresas do segmento no Estado do Ceará, distribuídas por 93 municípios e 

respondem pela geração direta de 14 mil empregos (FIEC, 2013). 

No Município de Crato - CE, conforme a Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

do Ceará (SEMACE) existem dez indústrias de cerâmica vermelha. Este Município apresenta 

uma complexidade de recursos naturais e paisagísticos, tais como floresta, solos e água, que são 

exploradas para garantir o desenvolvimento de variadas atividades econômicas, dentre elas, a do 

setor cerâmico, além das necessidades decorrentes do crescimento populacional. 

O crescimento da produção das indústrias cerâmicas gera o aumento da exploração dos 

recursos naturais anteriormente mencionados.  

A exploração destes recursos, na maioria das vezes, acontece de forma inapropriada e 

pode levar à sua exaustão, causando impactos sobre o meio ambiente, a economia e a sociedade 

(LINARD, 2011). 
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No Município de Crato-CE, localização desta pesquisa, a concentração das unidades de 

indústrias cerâmicas em área rural também está relacionada ao acesso à matéria-prima (argila). 

Portanto, não contradizendo com a realidade de outros municípios nordestinos, os 

estabelecimentos produtivos se encontram na zona rural ou nas imediações da zona urbana, no 

sentido norte da cidade, às margens da Rodovia Estadual CE-055, entre a cidade de Crato-CE e o 

distrito de Ponta da Serra. 

Embora a produção da indústria cerâmica no referido Município traga benefícios 

econômicos, associados à geração de emprego e renda, esta atividade também gera impactos ao 

meio ambiente, entre eles, o desmatamento, a poluição (do meio ambiente e poluição sonora) e 

exaustão dos recursos naturais que, consequentemente afeta a qualidade de vida das comunidades 

do entorno, no caso, as comunidades dos sítios Juá, Lagoinha e Monte Alegre, que embora 

contem por um lado, com o crescimento da oferta de emprego e renda, por outro, sofrem de 

forma mais direta com os efeitos negativos deste setor. 

Esta realidade acima citada motivou a construção desta pesquisa. Ela surgiu da 

inquietação da pesquisadora, que ao trafegar diariamente entre as localidades Juá, Lagoinha e 

Monte Alegre, pôde observar os efeitos do setor cerâmico no Município de Crato - CE sobre a 

qualidade de vida dos moradores do entorno e trabalhadores deste setor. Na busca de 

compreensão desta realidade, a pesquisadora ainda se perguntou se os trabalhadores e as 

comunidades reconheciam esses efeitos tão diretos.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral analisar a influência do setor 

cerâmico no Município de Crato-CE sobre a qualidade de vida dos trabalhadores das indústrias 

cerâmicas e moradores do entorno, numa perspectiva plural que englobe aspectos econômico, 

social, ambiental e espacial. 

Especificamente, busca-se apresentar o debate em torno dos termos, crescimento, 

desenvolvimento sustentável e suas dimensões, a partir de práticas e desafios, estabelecendo sua 

importância como vetor para a melhoria da qualidade de vida; traçar as características do setor 

cerâmico; conhecer os indicadores de qualidade de vida dos trabalhadores e moradores 

pesquisados; e entender como os sujeitos percebem a influência do setor cerâmico na qualidade 

de vida. 

Para consecução dos objetivos, o trabalho encontra-se dividido em seis capítulos além 

desta introdução.  
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O segundo capítulo apresenta o caminho metodológico traçado nesta pesquisa. 

O terceiro aborda o debate em torno dos termos crescimento, desenvolvimento 

sustentável e suas dimensões, assim como apresenta as teorias que fundamentam a temática 

qualidade de vida. 

No quarto capítulo são delineadas as características do setor cerâmico na região 

Nordeste, Estado do Ceará e Município de Crato - CE.  

No quinto são apresentados e analisados os indicadores de qualidade de vida dos 

trabalhadores do setor cerâmico e moradores do entorno.  

O sexto capítulo aborda as percepções dos sujeitos acerca da influência do setor 

cerâmico sobre sua qualidade de vida, relacionando-as com a dimensão subjetiva que circunda o 

tema. 

Finalmente, são apresentadas as considerações finais com base na análise dos resultados 

obtidos. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA 

          2.1 Aspectos metodológicos 

          2.1.1 Caracterização da área de estudo 

2.1.1.2 Considerações sobre o Município de Crato-CE 

O Município de Crato foi fundado em 1764, está localizado na mesorregião sul cearense, 

na microrregião do Cariri, distante 560 km da capital Fortaleza. É a segunda cidade mais 

importante do Cariri em termos econômicos depois de Juazeiro do Norte (CEARÁ, 2012).  

De acordo com o perfil básico municipal (2012), o município de Crato situa-se a 7º 14’ 

03’’ de latitude e 39º 24’ 34’’ de longitude, possui uma área territorial de 1.009,20 km², e altitude 

de 426,9 m; tem como Municípios limítrofes ao norte Caririaçu e Farias Brito; ao sul o Estado de 

Pernambuco e Barbalha; ao leste Barbalha , Juazeiro do Norte e Caririaçu e ao oeste Nova 

Olinda, Santana do Cariri e o Estado de Pernambuco. Considerando sua divisão político-

administrativa, o Município de Crato é subdividido em dez distritos: a Sede, o Baixio das 

Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne,  Bela Vista, Ponta da Serra, 

Santa Fé e Santa Rosa (CEARÁ, 2012). 

 

2.1.1.3 Características socioeconômicas 

O Município de Crato, conforme censo demográfico de 2010 possui uma população 

residente total de 121.428 habitantes, deste valor 100.916 na área urbana e 20.512 na área rural, e 

possui densidade demográfica de 104,87 hab./km², e em 2010 apresentou um Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) de 38,95. As principais atividades econômicas são: serviços, 

com destaque para o comércio, indústria, agropecuária, extrativismo vegetal e turismo. O Crato é 

um dos polos de cultura popular e artesanal, e as principais culturas que deram prosperidade ao 

Município na sua constituição histórica foram à cana-de-açúcar, o algodão e o gado. No ano de 

2009, o Produto Interno Bruto (PIB) do Crato foi de R$ 726.944 mil, o PIB per capita R$ 6.226. 

A estrutura do PIB local é dividida da seguinte forma: o setor agropecuário do Município 3,21 %, 

indústria 17,43% e de serviços 79,36% (CEARÁ, 2012). 

 

2.1.1.4 Características geoambientais 



19 
 

Dada a variedade de paisagens, o Município de Crato possui grande biodiversidade, que 

está relativamente bem preservada graças à Floresta Nacional do Araripe, que foi a primeira 

floresta nacional estabelecida no Brasil, em 1946, e abrange parte do território de Santana do 

Cariri, Crato, Barbalha e Jardim, totalizando 39.262,326 hectares. A chapada do Araripe está 

localizada no alto sertão nordestino brasileiro, na confluência das fronteiras dos Estados do 

Ceará, Pernambuco e Piauí (ALVES, 2010).  

Por sua riqueza biológica, o Crato é um dos locais mais importantes para a preservação 

do degradado patrimônio ecológico no Ceará e para a preservação dos resquícios de mata 

atlântica.  O relevo deste Município é constituído pela Chapada do Araripe e depressões 

sertanejas e os solos classificados em: aluviais, latossolos, litólicos e podzólicos vermelho-

amarelos, terra roxa estruturada similar (CEARÁ, 2012). 

O Crato possui fauna e flora bastante diversificadas. A cobertura vegetal do Município é 

composta de floresta caducifólia espinhosa (caatinga arbórea), floresta subcaducifólia tropical 

pluvial (mata seca), floresta subperenifólia tropical pluvionebular (mata úmida serrana), floresta 

subcaducifólia tropical xeromorfa (cerradão) (CEARÁ, 2012). 

No Município de Crato, encontram-se as Unidades de Conservação (UC): Floresta 

Nacional do Araripe (FLONA). Possui área de 383,3052 km², que fica localizada no topo da 

chapada do Araripe, com altitudes variáveis entre 840m e 920m. Abrange partes dos Municípios 

de Crato (CE), Barbalha (CE), Jardim (CE), Missão Velha (CE), Nova Olinda (CE) e Santana do 

Cariri (CE) (CEARÁ, 2010). A Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe (APA), 

criada em 1997, possui uma área de 9.342,5969 km², abrangendo os Municípios de Abaiara (CE), 

Araripe (CE), Barbalha (CE), Brejo Santo (CE), Campos Sales (CE), Crato (CE), Jardim (CE), 

Jati (CE), Missão Velha (CE), Nova Olinda (CE), Penaforte (CE), Porteiras (CE), Potengi (CE), 

Salitre (CE), Santana do Cariri (CE), Araripina (PE), Bodocó (PE), Cedro (PE), Exu (PE), Ipubi 

(PE), Serrita (PE), Moreilândia (PE), Trindade (PE), Fronteiras (PI), Padre Marcos (PI), São 

Julião (PI), Simões (PI), Caldeirão Grande do Piauí (PI), Alegrete do Piauí (PI), Marcolândia 

(PI), Caridade do Piauí (PI), Curral Novo do Piauí (PI), Francisco Macedo (PI) e o Parque 

Estadual do Sítio Fundão, criado no ano de 2008, que possui uma extensão de 93,52 hectares, 

localizado nos Municípios de Crato (CE) e Juazeiro do Norte (CE), apresenta flora nativa 

representante dos biomas Caatinga e Cerrado, corpos d’água, além de fazer parte do geossítio 
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Batateira, vinculado ao Geopark Araripe (CEARÁ, 2012). Além das UC, encontra-se uma área de 

significativo patrimônio geológico inserida no Geopark Araripe. 

Os recursos hídricos do Município são representados pelos rios Salgado, Batateiras e 

Granjeiro, os riachos Saco e Lobo, além das 79 fontes, com vazão média de 18,1m³/h. O clima é 

tropical quente, semiárido brando, e tropical quente subúmido, com temperatura média anual que 

varia muito pouco, ficando entre 24°C e 26°C. O período chuvoso é de janeiro a maio, com 

precipitação de 1.090,9mm anual (CEARÁ, 2012). 

 

 2.2 Localização da pesquisa 

De acordo com Gil (2004, p.162), para o tipo de pesquisa exploratória proposta, é 

preciso delimitar o lócus da observação, ou seja, o local onde o fenômeno em estudo ocorre. 

Desse modo, universo, portanto desta pesquisa compreende os sítios Juá, Lagoinha e Monte 

Alegre, pertencentes ao distrito de Ponta da Serra no Município de Crato – CE, região 

metropolitana do Cariri cearense.  

 

Figura 1 –Localização espacial do Município de Crato – CE. 

 

                       Fonte: IPECE, 2014. 
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A localização da pesquisa pertence, portanto, a área rural do Município de Crato-CE, 

com distância aproximada entre 3km e 10km, no sentido norte da Sede, às margens da Rodovia 

Estadual CE – 055, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Localização espacial dos sítios Juá, Lagoinha e Monte Alegre no Município de 

Crato-CE.  

 

                        Fonte: Google, 2014
1
. 

2.3 Tipo e natureza do estudo 

Essa pesquisa é de natureza bibliográfica, documental e de campo, com caráter 

exploratório-descritivo e abordagem quantitativa e qualitativa.  

A pesquisa bibliográfica e documental subsidia a constituição de um marco teórico da 

pesquisa, estando presente, ainda, no resgate da caracterização das transformações do espaço 

estudado. 

Neste trabalho, a pesquisa bibliográfica possibilitou à utilização de obras já publicadas, 

que deram suporte a revisão de literatura, permitindo o maior aprofundamento sobre o tema 

estudado, contribuindo para uma melhor compreensão e/ou explicação do problema investigado 

(RODRIGUES, 2007). O levantamento bibliográfico foi feito em livros, teses, dissertações, 

artigos, revistas de cunho científico e não-científico, jornais e por meio eletrônico. 

                                                           
1
 Disponível em: https://maps.google.com.br. Acesso em: 19 de out. 2014. 

https://maps.google.com.br/
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A pesquisa documental também subsidiou este trabalho. Para May (2004), os 

documentos podem nos dizer muitas coisas sobre a maneira na qual os eventos são construídos, 

as justificativas empregadas, assim como fornecer materiais sobre os quais basear investigações 

mais profundas. 

A pesquisa documental se consistiu na coleta de informações baseadas em documentos 

escritos, imagens, fotos, mapas, dentre outros. Foram coletadas informações junto a documentos 

de órgãos públicos, como o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará 

(IPECE), Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE); 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sindicato das Indústrias de Cerâmica e 

Pré-moldados do Ceará (SINDICERÂMICA); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE); Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), entre outros.  

A pesquisa utilizou-se também da coleta e análise de dados primários, obtidos por meio 

de visitas de campo, caracterizando a pesquisa como empírica. 

 

O trabalho de campo consiste em levar para a prática empírica a construção teórica 

elaborada na primeira etapa. Essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas 

ou outras modalidades de comunicação e interlocução com os pesquisadores, 

levantamento de material documental e outros. Ela realiza um momento relacional e 

prático de fundamental importância exploratória, de confirmação e refutação de 

hipóteses e de construção de teoria (MYNAIO, 2012, p. 26). 

 

Na pesquisa de campo, o ambiente natural, isto é, as comunidades e a indústria cerâmica 

foram utilizadas como fonte direta para a coleta de dados primários. Quanto aos aspectos 

observados na área, estes foram registrados em diário de campo e alguns fotografados, com o 

intuito de mostrar a relação entre setor cerâmico e qualidade de vida dos trabalhadores e 

moradores do entorno. 

Para Gil (2004, p. 44-45), as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade “[...] 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores[...]”, sendo frequentemente 

utilizada “[...] quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis”. Portanto a fase exploratória possibilitou um maior 

esclarecimento sobre o tema estudado.  

A pesquisa quantitativa permitiu que as informações pudessem ser representadas em 

números e depois classificadas e analisadas. Utilizou-se a análise estatística com critérios de 
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frequências absoluta e relativa. A pesquisa descritiva admitiu a apresentação e interpretação dos 

dados no que concerne aos aspectos objetivos da qualidade de vida dos trabalhadores e 

moradores do entorno das indústrias cerâmicas (RODRIGUES, 2007). 

Conforme Gondim (2002, p. 150) a pesquisa qualitativa destaca a diferenciação entre 

dois tipos de objetos de estudo, o físico e o humano, “[...] ao admitir que, ao contrário do objeto 

físico, o homem é capaz de refletir sobre si mesmo e, através das interações sociais, construir-se 

como pessoa”.  

Desta forma, a pesquisa qualitativa exige uma relação entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito, esta se aprofunda no universo dos significados, não podendo, no entanto, 

ser transformada em números. E esse nível de realidade que não é visível, precisa, portanto ser 

exposta e interpretada, num primeiro momento, pelos pesquisadores (MINAYO, 2012). Neste 

trabalho, a abordagem qualitativa permitiu que as falas dos sujeitos pudessem ser interpretadas. 

Deve-se ressaltar, finalmente, que os dois tipos de abordagens, quantitativa e qualitativa, 

e sua diferenciação é apenas de natureza, os dados delas advindos não são incompatíveis, “[...] 

entre elas há uma oposição complementar que, quando bem trabalhada teórica e praticamente, 

produz riqueza de informação, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa” (MINAYO, 

2012, p. 22). 

 

          2.3.1Técnica de coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

trabalhadores (APÊNDICES A) e moradores (APÊNDICES B) do entorno do setor cerâmico, 

com o propósito de contemplar aspectos relacionados à qualidade de vida.  

Para Duarte (2002), a entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de dados que 

supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por 

este de acordo com seus objetivos. Desse modo, da vida do informante só interessa aquilo que 

vem se inserir diretamente no domínio da pesquisa. A autora considera que, por essa razão, existe 

uma distinção nítida entre narrador e pesquisador, pois ambos se envolvem na situação de 

entrevista movidos por interesses diferentes. 

 

Um outro aspecto que justifica a defesa da entrevista semiestruturada na pesquisa 

qualitativa é que esta abordagem almeja compreender uma realidade particular e assume 

um forte compromisso com a transformação social, por meio da autorreflexão e da ação 
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emancipatória que pretende desencadear nos próprio participantes da pesquisa. Para os 

defensores da abordagem qualitativa, a realidade humana é construída no processo de 

inserção do indivíduo em um contexto social particular e, em decorrência, os 

participantes são vistos como pessoas que constroem seus discursos e baseiam suas 

ações nos significados derivados dos processos de comunicação com os outros, com 

quem compartilham opiniões, crenças e valores (FRASER E GONDIM, 2004). 
 

Fraser e Gondim (2004) acrescentam ainda que a entrevista na pesquisa qualitativa, ao 

privilegiar a fala dos atores sociais, permite atingir um nível de compreensão da realidade 

humana que se torna acessível por meio de discursos, sendo pertinente para investigações cuja 

finalidade é conhecer como as pessoas percebem o mundo. Em outras palavras, a forma 

específica de conversação que se estabelece em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o 

acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que as pessoas 

atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante. 

 

          2.3.2 Método de análise dos dados 

 

Foram utilizados dois métodos de análise para os dados da pesquisa. A análise descritiva 

e a análise de discurso. Conforme Guimarães (2008), o objetivo da análise descritiva é resumir as 

principais características de um conjunto de dados, por meio de tabelas, gráficos e resumos 

numéricos.  

Nesta pesquisa, a utilização da análise descritiva teve como propósito descrever alguns 

dos dados coletados na pesquisa de campo referentes à qualidade de vida dos sujeitos 

pesquisados.  

O segundo método, amplamente utilizado neste trabalho, foi à análise de discurso. O 

propósito em se utilizar este método foi entender como os sujeitos da pesquisa, a partir dos seus 

discursos percebem a influência do setor cerâmico.  

Conforme Gondim e Fischer (2009 p. 12) este segundo método, é utilizado para 

responder a objetivos que não podem ser mensurados, a análise do discurso é uma teoria que tem 

como objeto o próprio discurso. 

 

Em síntese, se a análise de discurso é análise da fala em contexto, ela ajuda a 

compreender como as pessoas pensam e agem no mundo concreto. A história, o contexto 

e a posição social concorrem para as produções discursivas. O enunciador do discurso, 

portanto, não é somente um sujeito empírico, um sujeito da experiência e da existência 
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individualizada no mundo, mas sim um sujeito discursivo, cuja história pessoal se insere 

na história social, ideologicamente marcada. 

Corroborando com essa questão escreveu Orlandi (2001, p. 26), “[...] a análise de 

discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está 

investido de significância para e por os sujeitos”. 

Desta forma, quando se fala em análise de discurso o que realmente interessa ao analista 

é o sentido e não o conteúdo, buscando compreender os sentidos que os diferentes sujeitos 

manifestam através do seu discurso. 

 

          2.3.3 População pesquisada: critérios de inclusão dos sujeitos 

 

Para a realização desta análise, o primeiro passo foi definir os sujeitos que seriam 

pesquisados. Assim, a população pesquisada corresponde aos trabalhadores e moradores do 

entorno do setor cerâmico no Município de Crato-CE.  

Conforme Minayo (1999), ao abordar a amostragem na pesquisa qualitativa, ele 

esclarece que nesta existe uma preocupação menor com a generalização, em contrapartida busca-

se um maior aprofundamento e abrangência da compreensão.  

Ainda conforme a autora supracitada, em se tratando da pesquisa qualitativa, para que 

uma amostra seja considerada representativa, um ponto que diferencia a pesquisa quantitativa da 

qualitativa é a quantidade de sujeitos sociais pesquisados. No caso da pesquisa qualitativa, esse 

número não deve ser muito grande, com o objetivo de o pesquisador conhecer bem o objeto de 

estudo. 

Neste tipo de pesquisa, conforme Minayo (1999), o pesquisador deve ser capaz de 

identificar e analisar dados não mensuráveis, como sentimentos, pensamentos, significados, 

motivações, etc, de um determinado grupo de pessoas em relação a um problema específico. 

Desta forma, para dar conta dos objetivos da pesquisa foram definidos critérios de 

inclusão para aplicação da entrevista semiestruturada com os trabalhadores e moradores do 

entorno, de forma a contemplar as múltiplas dimensões do objeto de estudo. 

 

          2.3.4 Critérios de seleção das cerâmicas 
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Conforme o Diagnóstico Socioeconômico da Indústria de Cerâmica Vermelha, 

apresentado pelo SINDICERÂMICA, o setor cerâmico encontra-se distribuído por 93 municípios 

cearenses. Destas unidades 9,5% se concentram em áreas urbanas e 90,5% na zona rural (FIEC, 

2013). Existem 420 indústrias cerâmicas distribuídas por 93 municípios cearenses, das quais, 

conforme a Superintendência de Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE), 10 estão 

atualmente instaladas no Município de Crato – CE, distribuídas ao longo da rodovia Estadual-CE 

055 que liga o referido Município ao distrito de Ponta da Serra.  

Das dez indústrias cerâmicas, sete estão instaladas nas comunidades Lagoinha, Juá e 

Monte Alegre no Município do Crato-CE. Destas sete, foram selecionadas três para a realização 

da pesquisa, onde se obteve informações gerais acerca das empresas e foram aplicadas as 

entrevistas com os trabalhadores. 

Os critérios de seleção aqui utilizados foram: os diferentes portes, de acordo com o 

faturamento das empresas, a localização, isto é, cerâmicas que estivessem localizadas em uma 

das comunidades estudadas e a disponibilidade dos empresários em participar da pesquisa
2
.  

Desta forma, foram selecionadas três cerâmicas, sendo enquadradas como pequeno, 

médio e grande porte
3
. 

          2.3.5 Critérios de inclusão dos trabalhadores 

 

Para definir os critérios de inclusão dos trabalhadores a serem entrevistados, foram 

realizadas visitas de campo às cerâmicas, com o propósito de obter informações gerais acerca dos 

trabalhadores.  

Assim, de acordo com as informações obtidas junto às três empresas, aqui denominadas 

de A, B, e C, para fins de preservação do sigilo das fontes de informações, existiam no período da 

pesquisa, 163 trabalhadores na empresa A, 29 na empresa B e 19 na empresa C, perfazendo um 

número de 211 trabalhadores. 

                                                           
2 
Durante a pesquisa os proprietários de duas empresas cerâmicas não permitiram a realização das entrevistas. 

3
Empresa de pequeno porte é aquela que tem receita bruta anual superior a R$ 360.000 e igual ou inferior a 

R$3.600.000,00. Lei Complementar nº 139 de 2011. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/civil. Acesso em: 

12 set. 2014. Empresa de Médio Porte é a empresa que possui receita bruta anual superior a R$ 6.000.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 20.000.000,00.  Empresa de Grande Porte é aquela que tem receita bruta anual superior a 

R$ 20.000.000,00 e igual ou inferior a 50.000.000,00.  Medida Provisória nº 2.190-34 de 23 de agosto de 2001. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil. Acesso em: 12 set. 2014. 
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Assim, no esforço metodológico de construir perfis através das visitas diagnósticas, 

observou-se três características recorrentes. 

Uma das características das empresas visitadas era o alto índice de rotatividade dos 

trabalhadores, sendo reduzido o número de funcionários que trabalham há dez anos ou mais nas 

referidas empresas. Outro ponto levantado de acordo com as informações, é que existiam 

trabalhadores que não possuíam vínculo empregatício, isto é, não tinham carteira assinada. E o 

terceiro e último ponto é que a maioria dos funcionários tinham menos de três anos de trabalho. 

Desta forma, foram selecionados para participarem das entrevistas, três grupos distintos: 

- Trabalhadores com dez anos ou mais de vínculo com a empresa; 

- Trabalhadores com três anos ou menos de vínculo com a empresa; 

- Trabalhadores que não tinham vínculo empregatício. 

Assim, foram entrevistados, 34 trabalhadores na empresa A, 11 na empresa B e 6 na 

empresa C, totalizando 51 trabalhadores. 

Para fins de preservação da identidade dos trabalhadores utilizou-se nomes fictícios na 

análise dos discursos. 

 

2.3.6 Critérios de inclusão dos moradores 

 

De acordo com dados do Sistema de Atenção Básica – SIAB, no ano de 2013 existiam 

432 moradores no sítio Lagoinha e 567 no Monte Alegre (CRATO, 2013).  

No sítio Juá este número era de 716
4
, totalizando 1715 moradores nas três comunidades. 

Visando responder aos objetivos da pesquisa, foram definidos critérios de inclusão para 

a realização das entrevistas com os moradores, os quais estão abaixo listados:  

- Residir a pelo menos 10 anos na localidade;  

- Ser ou ter sido membro de alguma associação de moradores; 

- Residir a um raio de no máximo um quilômetro da(s) cerâmica; 

- Existência de vínculo com a cerâmica (pelo menos um membro da família trabalhar na 

indústria cerâmica). 

                                                           
4
Esse número de moradores no Sítio Juá foi extraído a partir de informações diretamente colhidas com a agente de 

saúde da localidade, visto que este dado, não estava cadastrado no SIAB.
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Estes critérios ora apresentados tornaram-se importantes porque os dois primeiros 

contemplam a visão de pessoas que já residiam a mais de 10 anos nas localidades, por isso 

puderam acompanhar as transformações ocorridas no local, assim como estivessem participando 

no momento da pesquisa ou já tivessem participado de associações, contribuindo para que os 

sujeitos pudessem ter maior interação com os problemas e as conquistas da sua comunidade.  

Quanto aos dois últimos critérios, a distância das residências com as cerâmicas, justifica- 

se pelo fato dos moradores sofrerem mais de perto os efeitos negativos do setor, e o último, a 

existência de um vínculo com o setor, também representa a ligação dos moradores com o setor e 

como estes percebem esta relação. 

Assim, considerando estes critérios acima mencionados foram entrevistados 36 

moradores, 20 na comunidade Lagoinha, 5 no Juá e 11 no Monte Alegre. 

Com o propósito de preservar a identidade dos sujeitos, foram atribuídos nomes 

fictícios.  

          2.4 Sobre os diferentes encontros 
 

Não poderia deixar de registrar o quanto foi marcante para mim o encontro com os 

sujeitos desta pesquisa.  

Este encontro foi possível, primeiramente porque tracei um novo caminho na minha vida 

acadêmica, quando decidi cursar este mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável. A 

partir daí percebi que a pesquisa pode caminhar sem amarras, criadas pela “nossa” forma 

tradicional de escrever.  

Além do encontro com os sujeitos da minha pesquisa, que ficarão eternamente 

marcados, eu me reencontrei como pesquisadora. Este reencontro foi marcado pelo meu trabalho 

de campo, que me permitiu sair das amarras dos dados secundários apenas, para a realidade das 

pessoas, que tão generosamente, compartilharam suas realidades de vida comigo. 

Logo, acredito que esta pesquisa modificou não apenas a minha maneira de olhar a 

pesquisa, mas, sobretudo a forma de compreender as diversas realidades, muitas vezes tão 

próximas e ao mesmo tempo tão distantes. 

Assim, os momentos aqui marcados, os encontros realizados e os novos caminhos aqui 

traçados serão sempre lembrados e levados para além da minha vida acadêmica. 
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2.4.1 Empresas cerâmicas 

As três cerâmicas selecionadas, aqui denominadas A, B e C, apresentavam 

características diferenciadas, tanto pelo tamanho, grande, médio e pequeno porte como por 

aspectos relacionados à própria organização interna. 

O ponto comum entre as mesmas, é que todas possuíam gestão familiar e estavam 

edificadas em terras particulares, instaladas próximas as jazidas de exploração da matéria-prima, 

aspecto comum entre as indústrias cerâmicas do Nordeste. 

A empresa A e B dispunham de argila nas suas propriedades, enquanto a empresa C, 

diante da prolongada utilização não possuía a matéria prima principal, comprando de terceiros. 

Esta compra era efetuada a outro proprietário de cerâmica, que utilizava argila na sua produção e 

ainda vendia para terceiros. 

Na empresa A, existiam escritórios, com vários funcionários, gerente, engenheiro 

ambiental, secretários, motorista e supervisor de segurança. Nas empresas B e C, existiam apenas 

um pequeno escritório e eram administradas apenas pelos proprietários, os quais faziam todo o 

trabalho de escritório.  

Todas as empresas apresentavam em sua estrutura do ambiente de trabalho galpões 

cobertos, com boa iluminação. Apenas a empresa A possuía refeitório com certa estrutura e 

organização. Nas demais, os trabalhadores faziam suas refeições em lugares improvisados, isto é, 

no interior dos galpões. 

A empresa A afirmou dispor de um projeto para a redução de impactos ambientais, e 

mostrou inovações em seu processo produtivo, com vistas a aperfeiçoar o uso de gases oriundos 

da queima, melhoramento da eficiência térmica dos fornos e introdução de outros insumos 

energéticos, visando reduzir o uso da lenha. 

As empresas B e C afirmaram não dispor de nenhum tipo de projeto ou inovação com 

vistas a reduzir seu impacto sobre o meio ambiente. 

Entre as dificuldades apresentadas pelos empresários do setor, estão a escassez de mão-

de-obra, a alta rotatividade de trabalhadores, a falta de incentivos do governo e a burocratização 

exercida pelos órgãos de fiscalização. 

 

2.4.2 Trabalhadores 



30 
 

Todos os trabalhadores entrevistados mostraram-se muito receptivos. Eram pessoas 

alegres, que apesar de exercerem uma atividade tão cansativa, aceitaram participar da pesquisa, 

sempre com um sorriso no rosto. Alguns, mesmo aparentando certo acanhamento, se 

disponibilizaram a conversar comigo e contribuir com a pesquisa. Outra questão que percebi 

durante a conversa com os trabalhadores é que embora tenham se disponibilizado a responder as 

perguntas, suas respostas foram sempre muito pontuais, não se prolongavam em suas falas.  

Na empresa A, todos os trabalhadores estavam usando equipamentos de segurança, 

enquanto nas empresas B e C, apenas alguns estavam utilizando capacetes, os demais não 

estavam usando nenhum equipamento de segurança, obrigatório para aquele tipo de atividade. 

 

2.4.3 Moradores 

Em todas as comunidades houve uma grande receptividade dos moradores. Eram 

pessoas simples que se mostraram felizes em contribuir de alguma forma.  

No caso dos moradores, diferentemente dos trabalhadores, eles prolongavam muito as 

conversas, gostavam de contar suas histórias de vida, falar sobre suas conquistas e seus 

problemas. 

Em todas estas realidades, mesmo diante das problemáticas relacionadas à qualidade de 

vida, as quais são aqui discutidas, as pessoas se expressavam com uma alegria que é contagiante, 

e ao compartilharem suas realidades de vida, deixaram sobressair o orgulho e o sentimento de 

pertencimento com relação ao local onde residiam.  
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3 DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA 

 

Neste capítulo, o propósito é apresentar a conceituação e evolução dos termos 

crescimento e desenvolvimento, assim como os acontecimentos que culminaram na construção de 

um novo modelo, o desenvolvimento sustentável. É também abordada a temática qualidade de 

vida, apresentando as contribuições teóricas acerca das dimensões objetivas e subjetivas que 

circundam o tema.   

          3.1 Crescimento X Desenvolvimento 

 

Por muito tempo o termo desenvolvimento foi considerado como sinônimo de 

crescimento econômico. A literatura revela que várias correntes de pensamento enfatizavam a 

busca pela riqueza como condição fundamental e mais importante para o alcance do até então 

chamado “desenvolvimento”. Neste contexto, buscava-se meramente a dinamização de variáveis 

econômicas. 

Sobre este momento acrescenta Araújo (2007, p. 9): 

 

Com o surgimento das sociedades modernas, o desenvolvimento foi sendo relacionado à 

dimensão econômica (produção e riquezas), tendo como referência o progresso técnico-

científico e o consumo de bens. Essa noção de desenvolvimento se ancora na ideia de 

que o progresso é inerente às sociedades agrárias que naturalmente passam para as 

sociedades industriais – uma forma de evolucionismo que assegura a toda e qualquer 

sociedade um futuro garantido. 

 

Assim, a forte influência do processo de industrialização trouxe como consequência esta 

associação entre crescimento e desenvolvimento. Esse era um dos meios mais rápidos e eficientes 

para o acúmulo de capital beneficiando então o chamado processo de desenvolvimento. 

Souza (1999, p.5), complementa ao afirmar que “[...] a ideia é de que o crescimento 

econômico, distribuindo diretamente a renda entre os proprietários dos fatores de produção, 

engendraria automaticamente a melhoria dos padrões de vida e o desenvolvimento econômico”. 

Contudo, a realidade demonstrava que o desenvolvimento não podia ser confundido com 

crescimento, porque os benefícios dessa expansão não favoreciam a economia como um todo e o 

conjunto da população. 

Sobre esta questão escreveu Araújo (2007, p. 11): 
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O desenvolvimento, diretamente atrelado ao crescimento econômico, ou seja, à 

acumulação de riquezas e ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), não gerou 

bons frutos no sentido de promover o desenvolvimento social, melhorar a qualidade de 

vida e reduzir as desigualdades sociais. Ao contrário, os dados mostram que a pobreza e 

a desigualdade no mundo vêm crescendo, além dos graves problemas ambientais. 

 

Conforme Seabra (2013, p. 60), a sobrevalorização apenas da dimensão econômica 

favoreceu o agravamento das desigualdades entre países, contribuindo consequentemente para 

acelerar as disparidades sociais internamente. 

Para Camargo (2010), apesar de o crescimento apresentar-se como uma das variáveis do 

desenvolvimento, este em si não é garantia de bem-estar social, já que parcela significativa das 

riquezas no país é absorvida por pequenas parcelas da população. 

Para Souza (1999), esta abordagem do desenvolvimento passou a ser enfatizada como 

problema, a partir das flutuações econômicas do século XIX, diante do aumento da concentração 

da renda e da riqueza em nível mundial, agravada com o surgimento de alguns poucos países 

industrializados, tornando mais saliente o desnível do desenvolvimento entre regiões e classes 

sociais.  

A partir daí, disseminam-se discussões acerca do termo desenvolvimento, levando 

algumas correntes de pensamento a questionar a associação do termo desenvolvimento 

meramente ao crescimento de variáveis econômicas, visto que o modelo adotado não era capaz de 

responder as questões sociais que se agravavam paulatinamente. 

Sobre essa questão, Camargo (2003, p.70) complementa afirmando que a problemática 

iniciada a partir da utilização dos termos crescimento e desenvolvimento como sinônimo se 

deram porque o crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não condição 

suficiente, “[...] enquanto o crescimento refere-se a incrementos quantitativos, o desenvolvimento 

implica melhorias qualitativas”. 

 

Assim, apesar dos dois conceitos não se confundirem, eles estão fortemente 

relacionados. O conceito de desenvolvimento é mais amplo, e engloba o conceito de 

crescimento econômico, ou seja, para o desenvolvimento de um país ocorrer, é 

necessário que este cresça, mas apenas isso não define desenvolvimento, pois outros 

fatores são necessários, relacionados à melhoria do bem-estar da população 

(GREMAUD, 2011, p.356). 
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Assim, a dicotomia entre crescimento e desenvolvimento passa a ser abordada da 

seguinte forma: o crescimento ocorre através de variáveis eminentemente econômicas, e estaria 

relacionado com as riquezas produzidas no país, enquanto o desenvolvimento vai além das 

variáveis econômicas, este se materializa através da distribuição mais equitativa dos resultados do 

crescimento para a população como um todo, e não de forma concentrada.  

Sobre essa questão, escreveu Brito (2013, p. 78): 

 

A distinção entre crescimento e desenvolvimento econômico está, portanto, intimamente 

ligada à questão de bem-estar e qualidade de vida. Não necessariamente crescimento 

econômico é prerrogativa para o desenvolvimento econômico, pois para haver 

desenvolvimento econômico é mister que haja paralelamente melhorias em variáveis de 

dimensão econômica (PIB per capita, por exemplo), e variáveis de cunho social 

(emprego, saúde, educação, dentre outras). Nesta concepção, desenvolvimento 

econômico abrange também crescimento econômico e qualidade de vida. 
 

Para Souza (1999, p. 7), o termo desenvolvimento passou a ser descrito da seguinte 

forma:  

 

Desenvolvimento econômico define-se, portanto, pela existência de crescimento contínuo 

(g), em ritmo superior ao crescimento demográfico (g*), envolvendo mudanças de 

estruturas e melhoria de indicadores econômicos, sociais e ambientais. Ele compreende 

um fenômeno de longo prazo, implicando o fortalecimento da economia nacional, a 

ampliação da economia de mercado, a elevação geral da produtividade e do nível de 

bem-estar do conjunto da população. 

 

Portanto, aquele modelo de desenvolvimento predominante, sinônimo de crescimento 

econômico, passa a ser claramente questionado, diante dos limites encontrados, este “[...] 

significa mais do que simples crescimento da economia ou a acumulação de capital, porque, além 

do incremento da capacidade produtiva e do aumento da produtividade, implica também a 

extensão do bem-estar para a sociedade como um todo” (SILVA, 2010, p. 119). 

No âmbito brasileiro, cabe destacar que alguns teóricos se anteciparam a discussão 

acerca dos limites do crescimento, criticando o modelo de desenvolvimento predominante até 

então, destacando-se o pensamento de Celso Furtado, o qual passa a insistir na necessidade de 

tratar o desenvolvimento como um processo global de transformação. 

Portanto, na visão de Furtado, o desenvolvimento vai muito além do crescimento ou 

dinamização de variáveis econômicas, é um processo que resulta também na satisfação das 
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necessidades humanas, com base em critérios objetivos (alimentação, habitação, saúde) e 

subjetivos.  

A partir da década de 1970, Celso Furtado passa a inserir uma discussão ainda mais 

abrangente acerca dos limites do crescimento, quando publica “O mito do desenvolvimento 

econômico”, em 1974. Nesta obra, Furtado chama a atenção para o distanciamento entre o 

crescimento econômico e a satisfação das necessidades essenciais da população, assim como as 

consequências deste crescimento desenfreado no meio ambiente. 

Para Furtado (1974), as consequências do mito do progresso levaram ao surgimento de 

vários problemas sociais, que se avolumavam nas grandes cidades. Assim, os altos índices de 

criminalidade, o ar irrespirável nas grandes metrópoles e as deficiências nos serviços públicos, 

incapazes de atender a crescente população, são resultados deste processo. 

Embora o conceito de desenvolvimento sustentável, ainda estivesse incipiente naquela 

época, observa-se que Celso Furtado já demonstrava preocupação pela discussão ecológica. 

 

[...] em nossa civilização a criação de valor econômico provoca, na grande maioria dos 

casos, processos irreversíveis de degradação do mundo físico. O economista limita o seu 

campo de observação a processos parciais, pretendendo ignorar que esses processos 

provocam crescentes modificações no mundo físico (FURTADO, 1974a, p. 19). 
 

Reconhecendo esta realidade, intensificam-se, sobretudo na década de 1970, as 

discussões acerca de se considerar, além das variáveis econômicas e sociais, a questão ambiental 

como partes integrantes e complementares do termo desenvolvimento. 

          3.2 A construção de um novo paradigma: o Desenvolvimento Sustentável 

 

Os problemas ambientais não são fenômenos recentes. Eles são resultados de processos 

milenares de transformação da relação da humanidade com a natureza. 

Desde os tempos pré-históricos, os humanos impõem transformações ao meio ambiente, 

e em certas situações, levaram a desequilíbrios em seu habitat natural. “No início essas mudanças 

se davam de forma mais lenta, porém nos tempos mais recentes elas passaram a ocorrer de modo 

acelerado e intenso [...]” (BURSZTYN, 2012, p. 61). 

Conforme Ferreira Jr. e Matos (2008), com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra 

no século XIX e expandida pela Europa, a necessidade de recursos naturais ampliam-se de forma 

exponencial.  
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Naquele momento a necessidade de adequar as novas regiões à industrialização levou as 

ações mais incisivas sobre o meio ambiente.  A devastação de florestas na Europa, a 

exploração desordenada do carvão e de outros recursos naturais são exemplos disso. O 

capitalismo nasce na ideia de que o meio estava à disposição do Homem e, portanto, 

poderia ser indefinidamente explorado (FERREIRA JR E MATOS, 2008, p. 134). 

 

Portanto, o advento da Revolução Industrial e a disseminação do modo de produção 

capitalista, revolucionando todo um modo de produção, com a introdução de máquinas e 

equipamentos, intensifica o uso irracional e desenfreado dos recursos naturais. 

Sobre essa questão complementa Sachs (2000, p. 234): 

 

A era industrial acelerou a desintegração das sociedades autóctones. Levou à “grande 

transformação”, que dramaticamente reverteu à relação tradicional entre sociedade e 

economia, pela primeira vez na história, desalojou esta última de suas raízes 

socioculturais, submetendo assim a sociedade a suas próprias regras e dinâmicas 

econômicas, ao invés do oposto. 

 

O avanço do capitalismo a partir da Revolução Industrial e seus efeitos de forma 

negativa na sociedade são também enfatizados por Leff (2009, p. 51): 

 

O que marcou as formas dominantes de produção e de crescimento econômico a partir 

da revolução industrial é o caráter determinante da apropriação capitalista e da 

transformação tecnológica dos recursos naturais em relação a seus processos de 

formação e regeneração, o que repercutiu no esgotamento progressivo dos recursos 

abióticos e na degradação do potencial produtivo dos ecossistemas criadores dos 

recursos bióticos. O processo capitalista de produção, fundado na propriedade privada 

dos meios de produção e na tendência para maximização dos lucros privados no curto 

prazo levou a reverter os custos de produção da empresa para a sociedade, contaminando 

o meio ambiente e deteriorando as bases de sustentabilidade do processo econômico. 

 

Bursztyn (2012) acrescenta que essa lógica da dominação da natureza, que se afirmou 

após o Renascimento, mais fortemente na Inglaterra, berço da revolução industrial, ampliou-se 

posteriormente para as suas colônias e outros países, trazendo como consequência o declínio da 

qualidade de vida em função da poluição do ar, resultante principalmente das emissões das 

fábricas, da contaminação das vias públicas, provocadas pela inexistência de saneamento básico, 

que logo foram percebidas pela sociedade. 

No entanto, até então, a ênfase era mais crescimento, concentração da renda e da riqueza 

e degradação ambiental, em prol do discurso economicista do “desenvolvimento” acelerado. As 

externalidades negativas produzidas nesse rumo poderiam ser neutralizadas posteriormente, 

quando os países em desenvolvimento atingissem o nível de renda per capita dos países 

desenvolvidos (SACHS, 2007). 
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Barradas (1999) corrobora com essa questão ao escrever que até meados dos anos 1960, 

os custos ambientais em termos de uso intensivo dos recursos naturais, da degradação da 

natureza, eram considerados normais e necessários ao até então chamado processo de 

“desenvolvimento”. E nessa perspectiva, a natureza era considerada como um elemento imutável, 

fonte inesgotável de matéria prima e não como um sistema vivo que sofre com a invasão dos 

processos econômicos. 

Diante desta drástica realidade, alguns setores passaram a se conscientizar da 

importância de preservar o meio ambiente em virtude das severas consequências desse processo 

de acumulação desenfreado. 

Assim, em meio à definição de uma nova ordem econômica internacional do pós-guerra 

e início da chamada “era de ouro” do capitalismo, quando já se mostram e se afirmam elementos 

das transformações técnico-científicas da terceira revolução industrial, estudiosos da área 

ambiental passam a apontar elementos que podem se tornar pontos de estrangulamento nos 

padrões de crescimento da economia mundial. 

Sobre esse momento, complementa Camargo (2003, p. 65): 

 

Se a partir da Segunda Guerra acentua-se a preocupação com o meio ambiente – uma 

vez que o pós-guerra trouxe inúmeras consequências negativas, dentre elas o surto do 

crescimento acelerado em algumas partes do mundo, principalmente nas áreas 

diretamente envolvidas nos conflitos -, foi no final da década de 1960 que se 

intensificaram as discussões acerca das relações existentes entre meio ambiente e 

desenvolvimento.  

 

Bursztyn (2012, p. 70) reflete sobre esse momento ao afirmar que nas décadas de 1950 e 

1960, as preocupações acerca da incerteza quanto ao futuro são despertadas devido a um conjunto 

de fatores, consequentes de estudos científicos, que alertavam à sociedade para os graves 

problemas ambientais oriundos dos modelos de desenvolvimento adotados; “[...] desastres 

ambientais que provocaram a morte e danos à saúde de milhares de pessoas em diferentes países; 

e publicação de obras relevantes sobre os problemas ambientais resultantes das atividades 

humanas”. 

A década de 1960 foi marcada também por vários acontecimentos de caráter ambiental, 

dentre os quais se destaca a realização da Conferência sobre biosfera, em Paris no ano de 1968. 

Este evento tratou particularmente dos aspectos científicos da conservação da biosfera e da 

cooperação internacional sobre pesquisa ecológica. Foram debatidos também temas como a perda 



37 
 

da qualidade do meio ambiente nos países industrializados como consequência da poluição 

industrial (BURSZTYN, 2012).  

Durante toda a década de 1970 seguem-se as discussões acerca da relação entre meio 

ambiente e desenvolvimento. Pautada nos impactos da ação humana sobre o meio ambiente 

ocorre ainda nos anos 1970, o diagnósticos e relatório do chamado “Clube de Roma”, 

denominado “Limites do Crescimento”, em 1972.  

Coordenado por Dennis Meadows, as conclusões do relatório apontam para os limites do 

crescimento frente às tendências de crescimento populacional, aos padrões de acumulação e 

industrialização vigentes, ao esgotamento de recursos naturais, impondo a necessidade de uma 

equalização de interesses e de um vetor de equilíbrio entre proteção ambiental e crescimento 

econômico. 

Os debates sobre meio ambiente, em nível internacional, assumem a dimensão global na 

primeira Conferência Mundial Sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972. Sobre este momento, considera Sachs (2009, 

p. 480): 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, de 1972, ocorrida em 

Estocolmo, colocou a dimensão do meio ambiente na agenda internacional. Ela foi 

precedida pelo encontro Founex de 1971, implementado pelos organizadores da 

Conferência de Estocolmo para discutir, pela primeira vez, as dependências entre o 

desenvolvimento e o meio ambiente, e foi seguida de uma série de encontros e relatórios 

que culminaram vinte anos depois, com o Encontro da Terra no Rio de Janeiro. 

 

Um ano após a Conferência de Estocolmo, é lançado por Maurice Strong, o termo 

ecodesenvolvimento, que foi teorizado um ano depois em 1974 por Ignacy Sachs (CORRÊA; 

GODOY, 2010). Assim, o ecodesenvolvimento para Sachs trata-se do “[...] desenvolvimento 

socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente” (SACHS, 1996, 

p.110). 

De acordo com Leff (2009), o discurso do ecodesenvolvimento promovia uma nova 

ética da natureza e uma solidariedade com as gerações futuras baseada na conservação dos 

recursos naturais. 

Para Sachs (1994), o ecodesenvolvimento pode ser caracterizado por um processo de 

desenvolvimento que se desenvolva em equilíbrio com o meio ambiente, através também de um 

desenvolvimento socioeconômico mais equitativo. 
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A perspectiva inicialmente concebida pelo ecodesenvolvimento, “[...] pouco a pouco foi 

se tornando a filosofia geral do desenvolvimento”. A noção de ecodesenvolvimento foi se 

marginalizando, progressivamente, sendo substituída mais tarde pela de desenvolvimento 

sustentável (BURSZTYN, 2012, p. 79).  

No contexto dos anos 1980 “[...] vários debates refletiram-se no Relatório Brundtland 

(Nosso futuro comum), divulgado em 1987” (CAMARGO, 2003, p.68). 

Para Bursztyn (2012, p. 85) “[...] o relatório propõe uma perspectiva de conciliação entre 

desenvolvimento e meio ambiente, introduzindo oficialmente na agenda internacional a noção de 

desenvolvimento sustentável”.  

Este modelo de desenvolvimento é então entendido como aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas 

próprias necessidades. 

Sobre este modelo de desenvolvimento, complementa Bursztyn: 

 

Ele é entendido não como um estado de equilíbrio, mas como um processo de mudança 

em que o uso de recursos, a direção de investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças institucionais concretizam o potencial de atendimento das 

necessidades humanas do presente e do futuro (WCED, 1987: 10-11 apud BURSZTYN, 

2012, p. 85). 
 

Acerca deste novo paradigma, acrescenta ainda o autor supracitado: 

 

O Desenvolvimento Sustentável, como utopia para o século XXI, traz uma novidade 

bem clara em relação aos projetos de utopias anteriores: o imperativo da dimensão 

ambiental como atributo indissociável da “busca da felicidade”. A sustentabilidade está 

em sintonia com o princípio da perenidade da vida, com a permanência das condições de 

vida, com o compromisso em relação às futuras gerações (BURSZTYN, 2012, p.36). 
 

Diante desta nova forma de pensar o desenvolvimento, observa-se que a questão 

ambiental problematiza as próprias bases da produção e aponta para a desconstrução do 

paradigma econômico da modernidade. “Assim, na mídia, na academia, nas atividades 

produtivas, nas representações corporativas, na opinião pública em geral, a ideia de 

sustentabilidade se tornou presença constante [...]” (BURSZTYN, 2012, p.33). 

A partir daí, debates nos campos políticos e acadêmicos sucedem-se e a despeito dos 

diferentes conceitos, ambiguidades e interpretações, a concepção de desenvolvimento sustentável 

tem evoluído, incluindo elementos irrefutáveis, como alternativa às teorias tradicionais de 
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desenvolvimento. Assim, as contribuições caminham rumo à construção de um novo paradigma, 

que contemple: efeitos da ação humana sobre a natureza e o comprometimento da vida no 

planeta, o que impõe a necessidade de pensar nos interesses das futuras gerações; o 

reconhecimento da interdependência entre conservação e desenvolvimento, o qual pressupõe o 

ajuste entre eficiência econômica e prudência ecológica; percepção de paradigmas humanitários, 

fundamentados em posturas éticas, onde são imperativas equidade e justiça social, com melhorias 

nas condições de vida e garantias de maiores liberdades fundamentais. 

Bursztyn (2012) considera que o processo de alteração de rumos em busca do 

desenvolvimento sustentável é lento, por demandar mudança de práticas consolidadas econômica 

e culturalmente. Exige tempo, convencimento de grupos de interesse e demanda, sobretudo, 

adaptação dos mecanismos de regulação: da ética que rege cada indivíduo; da orientação seguida 

pela pesquisa científica e tecnológica e pela inovação; das normas que condicionam nossa 

conduta na sociedade. 

Entende-se aqui, que em seu sentido mais amplo, a concepção de desenvolvimento 

sustentável objetiva promover a harmonia entre os seres humanos e entre estes e a natureza. 

Somente desta forma pode-se caminhar na direção de um desenvolvimento que integre todas as 

dimensões. “Embora o conceito de desenvolvimento sustentável ainda esteja à mercê de 

ambiguidades e incertezas, este é um vetor de fundamental importância para se entender e 

enfrentar os problemas atuais da humanidade [...]” (BURSZTYN, 2012, p. 30). 

Em suma, embora diferentes correntes teóricas sobre o assunto defendam métodos, 

propostas e posturas diferenciadas, essencialmente, essas e outras correntes compartilham da 

ideia de que o desenvolvimento sustentável é necessariamente desejável, sendo um objetivo a ser 

buscado com empenho por todos os segmentos da sociedade.  

          3.2.1 Dimensões da sustentabilidade 

 

O desenvolvimento sustentável, evidenciado por seu posicionamento acerca da 

preservação ambiental, considera que além desta questão a sustentabilidade envolve outras 

dimensões que são complementares e indissociáveis. Assim, para que o resultado deste modelo 

seja sustentável, cada dimensão deve receber a mesma atenção. 

Reconhecendo essa visão, Sachs (2007) mostra que as bases que qualificam o 

desenvolvimento sustentável são a viabilidade econômica, a prudência ecológica e a relevância 
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social. Por isso, na visão do autor supracitado, a sustentabilidade deve ser observada por vários 

âmbitos e dimensões.  

Dessa forma, no amplo conjunto de contribuições para pensar sustentabilidade e 

desenvolvimento, destacam-se as dimensões do Desenvolvimento Sustentável identificadas por 

Sachs (2007): econômica, ambiental, social, político-institucional, cultural e espacial.  

Para Sachs (2007), a dimensão ambiental consiste na utilização dos diferentes 

ecossistemas para objetivos socialmente válidos. Isso envolve processos de reciclagem e 

conservação, investimentos em padrões produtivos e tecnológicos baseados em produção limpa, 

com utilização de recursos renováveis; definição de aparatos institucionais e regulatórios que 

promovam adequada manutenção ambiental.  

Sepúlveda (2008) complementa ao afirmar que essa dimensão reconhece a natureza 

como base da vida, portanto como fundamental para o desenvolvimento. Reconhece o ser 

humano como parte integrante desse ambiente e analisa os efeitos positivos e negativos do ser 

humano sobre o meio ambiente. Nesta dimensão destaca-se também o papel dos setores público e 

privado, seus mecanismos de interação, assim como os mecanismos legais para a preservação dos 

recursos naturais. 

Sobre a dimensão ambiental, complementa Silva (2010, p. 185) ao afirmar que a 

sustentabilidade do desenvolvimento tem por base a transformação das relações entre as pessoas 

e a natureza. A consciência ecológica é um reconhecimento da unidade da vida no planeta Terra, 

“[...] baseada na consciência da fragilidade e finitude da terra [...]” e na auto compreensão radical 

do vínculo de pertinência do homem à natureza. 

Para Sachs (1996), a sustentabilidade ambiental pode ser ampliada por meio da 

utilização do potencial encontrado nos vários ecossistemas, sem prejuízo aos sistemas de 

sustentação da vida, para objetivos socialmente válidos. 

A dimensão econômica envolve a alocação e gestão eficiente de recursos e 

investimentos e o estabelecimento de parcerias público-privadas. Esta dimensão estaria 

submetida à orientação sociocultural e ambiental, conforme Silva (2010, p. 184) “[...] seria 

pautada na promoção do crescimento das forças produtivas e da produtividade ambientalmente 

equilibrada, com a construção de novas dinâmicas de geração e de redistribuição social das 

riquezas”. 

Ainda acrescenta Silva: 
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Sob a ótica da sustentabilidade, o objetivo estratégico das atividades econômicas deveria 

ser a elevação da produtividade global, incentivando atividades produtivas adaptadas às 

condições ecológicas da região, baseando-se na utilização racional dos recursos naturais 

e na valorização do trabalho humano. Expressa, portanto, uma nova racionalidade que 

valoriza as formas de produção apropriadas aos ecossistemas como potenciais para um 

crescimento econômico equitativo e sustentável (SILVA, 2010, p. 184). 
 

Sepúlveda (2008) ainda afirma que a dimensão econômica estaria relacionada com a 

capacidade produtiva e o potencial econômico dos territórios para gerar bens e riquezas para as 

atuais e futuras gerações de seus habitantes. Seria fundamental a integração de todos os setores 

produtivos utilizando de forma sustentável os recursos naturais. 

Para Sachs (1996), a eficácia econômica não deve ser analisada apenas com base na 

lucratividade das empresas, mas deve levar em consideração os aspectos macrossociais entre 

empresas, governo e população. 

Quanto à dimensão social esta se caracteriza pela redução de assimetrias e desigualdades 

sociais, a partir de melhorias das condições de vida das populações, sendo primordial o acesso 

universal à saúde e educação. Desta forma, haverá a redução das atuais diferenças entre os 

diversos níveis de sociedade (SACHS, 2007). 

Portanto, esta dimensão expõe a perspectiva includente do desenvolvimento, a partir da 

estratégia da redução das disparidades da renda e da riqueza e elevação da qualidade de vida da 

sociedade de forma mais justa e igualitária.  

A dimensão político-institucional diz respeito aos princípios universais de direitos 

humanos e coesão para construção de posturas éticas e cidadãs e resgate da intervenção do estado 

para construção de programas de desenvolvimento socialmente justos. 

 

[...] é explicitada num processo contínuo e participativo de conquista da cidadania, com 

a democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos, 

incluindo a capacidade de participação na formulação e implementação de projetos de 

desenvolvimento. Por isso, do ponto de vista do poder, a sustentabilidade implica o 

avanço dos processos de gestão participativa que modifique as estruturas dominantes e 

excludentes do poder político e econômico. Esse modelo de gestão negociada e 

contratual é fundamental, por exemplo, nas políticas de gestão ambiental e requer a 

sensibilização e a participação ativa dos atores envolvidos como condição fundamental 

para seu sucesso (SILVA, 2010, p. 187). 
 

Para Sepúlveda (2008), esta dimensão tem como prioridade a democracia e a 

participação cidadã. A democracia possibilita a reorientação do caminho e, consequentemente a 
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realocação de recursos, possibilitando sua redistribuição entre diferentes atividades e grupos 

sociais. 

Ainda complementa Sepúlveda: 

 

Para tal fin se debe considerar La estructura y El funcionamento Del sistema político 

(nacional, regional y local) ya que este esel nicho para tomar decisiones sobre el modelo 

de desarrollo que se desea seguir. El sistema institucional público responde a las 

características delsendero de desarrolloescogido. Em esta instancia se hace necessário 

dialogar com losactores que representan a los diversos grupos de interes y planificar los 

diversos tipos de equilíbrios políticos por médio delproceso de negociación 

(SEPÚLVEDA, 2008, p.15). 

 

A questão cultural na visão desse novo paradigma é fundamental para a construção de 

modelos mais includentes. Portanto, sob este prisma, a sustentabilidade cultural assume um papel 

de fundamental importância. Esta é explicitada, conforme Sachs (2007), a partir do respeito à 

diversidade cultural, valorizando as diversas formas de manifestações culturais como forma de 

integração de um povo.  

O reconhecimento da importância desta dimensão no processo de construção do 

desenvolvimento sustentável fortalece a discussão acerca do reconhecimento e respeito às 

diversas culturas, na construção de um diálogo que fomente novas formas de convivência e 

respeito para com o “outro”. Nesta perspectiva, a dimensão cultural do desenvolvimento 

sustentável também busca “[...] promover o desenvolvimento local, levando-se em conta os 

saberes locais[...]” (CHACON, 2007, p. 122).  

Um dos principais problemas ao longo dos tempos que envolve o processo de 

desenvolvimento está associado as disparidades espaciais. Portanto, é fundamental que a 

dimensão espacial componha esta nova forma de pensar o desenvolvimento. Assim, para Sachs 

(2007), esta dimensão caracteriza-se pela busca de configurações urbanas e rurais balanceadas; 

promoção da melhoria do ambiente urbano e a superação das desigualdades inter-regionais.  

Para Chacon (2007, p. 108), a sustentabilidade espacial envolve “[...] um equilíbrio entre 

as zonas rurais e urbanas, distribuindo melhor por estas as atividades econômicas e humanas”. 

Cabe destacar que todas essas dimensões estão interligadas, e por esta razão não podem 

ser qualificadas de forma isolada, pois pensar em sustentabilidade requer esse caráter de 

integração entre todas as dimensões. 
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          3.3 Qualidade de vida 

 

Conforme Brito (2004), desde os primórdios o homem sempre buscou a melhoria da sua 

qualidade de vida, a qual em diferentes contextos históricos assumiu formas diversas. 

Sobre estes momentos escreveu Brito (2002, p.503): 

 

Desde os primórdios, o homem já buscava a melhoria da qualidade de vida. Isto pode ser 

evidenciado pelo fato de o homem primitivo ser nômade e andar sempre em bando à 

procura de ambiente adequado para satisfazer as suas necessidades. Isto porque a sua 

maior preocupação era com sobrevivência. Naquela época, o termo qualidade de vida era 

sinônimo de subsistência e segurança. Na Idade Média (Idade das Trevas), o homem era 

submetido aos preceitos ditados pela Igreja, do contrário era apenado. Naquele período, 

melhor qualidade de vida estava associada a viver nos feudos, acomodando-se, 

subjugando-se aos senhores feudais e seguindo as normas da Igreja. No século XVIII, 

com a Revolução Industrial, a qualidade de vida passou a ser equivalente a viver nas 

cidades industriais, utilizar máquinas no trabalho nas grandes corporações, de onde o 

assalariado retira sua renda para satisfazer as suas necessidades e de sua família. No 

século XX, o conceito de qualidade de vida se transforma em consumo, que passou a ser 

o símbolo da utopia e padrão de medição de qualidade de vida. Mais recentemente, o 

conceito de qualidade de vida passou a ser menos o bem-estar conseguido graças ao uso 

de bens, do que o consumo do próprio bem e uso das máquinas de última geração. O 

homem percebe que a qualidade de vida como sinônimo de consumo para todos fica 

impossível. 

 

Observando estes diferentes momentos históricos, Brito (2004, p. 503) considera que 

“[...] talvez nenhum conceito seja mais antigo, antes mesmo de ser definido, do que a qualidade 

de vida e talvez nenhum seja mais moderno do que a busca por esta, sendo que mais moderna 

ainda seja a crítica e sua redefinição”. 

Desta forma, a qualidade de vida é um tema que na atualidade ainda desperta várias 

discussões, envolve desde aspectos mais objetivos até aspectos de caráter mais subjetivo. O fato é 

que nos tempos mais recentes, este tema passou por um processo de redefinição, ganhando cada 

vez mais espaço nos debates políticos e acadêmicos em âmbito mundial. 

Para Nahas (2009), a problemática que envolve o tema origina-se do progresso e avanço 

tecnológico alcançados pela humanidade nos últimos 100 anos, decorrente do modelo de 

desenvolvimento adotado, o qual gerou também o aumento significativo das desigualdades 

sociais, piorando as condições de vida das populações. 

Sobre essa questão continua Nahas (2009, p.123): 

 

[...] evidencia-se hoje a incapacidade de o modelo de desenvolvimento gerar mais e 

melhor qualidade de vida, ao contrário disso, além de não se conseguir erradicar a 

ignorância, a violência e a pobreza, agravou-se a situação social e ambiental e 
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consolidaram-se, especialmente nas grandes cidades, enormes disparidades 

socioespaciais em todos os aspectos.  
 

Assim, em tempos mais recentes, o conceito de qualidade de vida ressurgiu como 

questão, a partir da insatisfação com os resultados dos modelos de desenvolvimento adotados, 

pautados, sobretudo no crescimento econômico, visto que os frutos desse modelo, não foram 

igualmente distribuídos entre as sociedades e os indivíduos, o que contribuiu para piorar o bem-

estar das populações que ficaram à margem desse processo de crescimento desigual. 

Leff (2009) corrobora com esta afirmação ao colocar que, a questão da qualidade de vida 

como problemática da humanidade surgiu num momento em que convergiam a massificação do 

consumo e a concentração da renda, a deterioração do ambiente, o empobrecimento crítico das 

maiorias, assim como as limitações do Estado para prover os serviços a uma crescente população 

marginalizada dos circuitos de produção e consumo. 

De acordo com Nahas (2009, p. 124), esse quadro provocou várias discussões referentes 

à “[...] equidade na distribuição dos recursos e benefícios e no acesso de toda a população à 

satisfação de suas necessidades básicas fundamentais”. 

Diante desta realidade, a preocupação com a qualidade de vida e os meios utilizados 

para melhorá-la, assumiu grande relevância no debate político e científico a partir da década de 

1960. Neste contexto, para Nahas e Martins (1995) apud Brito (2013, p. 79), “[...] a qualidade de 

vida vêm se tornando preocupação mundial crescente pelos governantes e organismos 

internacionais.” 

Conforme Khan e Passos (2001), o bem-estar e qualidade de vida da população passou a 

ser visto como problema e tornou-se alvo de críticas porque por muitas décadas, este foi 

mensurado pelo Produto Interno Bruto - PIB per capita, embora o nível de vida de uma 

população não possa ser mensurado apenas com base no perfil econômico. Diante desta 

limitação, atentou-se para certas desvantagens desse indicador, como o fato de não apreender 

aspectos como educação, meio ambiente, segurança, e de levar em consideração apenas o viés 

econômico, insuficiente para avaliar as condições de vida da humanidade. 

Diante deste contexto, foi criado por Mahbub ul Haq, com a colaboração do economista 

Amartya Sen, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Trata-se do modelo utilizado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1960, para medir as condições de vida nos seus 

174 países membros. No entanto, somente na década de 1990, o IDH se tornou mais humanizado 
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quando a ele foram incorporados, além do PIB per capita, três novos indicadores: expectativa de 

vida, taxa de alfabetização e anos de escolaridade (HERCULANO, 2000).  

O cálculo do IDH traz como ponto de partida a concepção básica de que, embora o 

desenvolvimento humano seja um processo pelo qual se ampliam as oportunidades do ser 

humano, três condições essenciais estão presentes em todos os níveis de desenvolvimento: 

desfrutar de vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso aos recursos necessários 

para um padrão de vida descente (PNUD, 1996). 

De acordo com Vitte (2009), numerosos estudos sobre qualidade de vida fazem 

vinculação desta com a relação da satisfação das necessidades humanas. Isso porque algumas das 

necessidades humanas básicas, ou fundamentais, são as mesmas em todas as culturas e em 

qualquer período histórico, porque são afeitas à condição humana.  

Para Brito (2013, p. 79), apesar de não existir uma conceituação clara e universal acerca 

da qualidade de vida, em sentido objetivo ela pode ser compreendida como a satisfação de 

necessidades básicas que assegurem certo nível de vida da população. 

Camargo (2003) reforça esta colocação afirmando que é essencial uma quantidade 

mínima antes que a qualidade de vida possa ter algum significado. A maior prioridade, ao se 

buscar a qualidade de vida, deve ser concedida à satisfação das necessidades básicas mínimas 

para a sobrevivência do ser humano.  

Sob essa ótica, a análise objetiva da qualidade de vida considera fatores como 

alimentação, moradia, acesso a saúde, emprego, saneamento básico, educação, isto é, garantias de 

necessidades de sobrevivência próprias da sociedade contemporânea (ALMEIDA, GUTIERREZ, 

MARQUES, 2012). 

Sen (2001) ao falar sobre qualidade de vida, afirma que dentro das chamadas 

necessidades básicas deve-se levar em conta que outros tipos de carência como desnutrição, 

condições precárias de habitação, subemprego, baixos níveis educacionais e culturais têm a 

mesma importância que a econômica. 

Conforme Seidl e Zannon (2004), o termo qualidade de vida no campo da pesquisa 

científica, é utilizado em diferentes campos do saber, como economia, sociologia, educação e 

também na área da saúde. 

Continuam ainda os autores supracitados: 
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Na área da saúde, o interesse pelo conceito QV é relativamente recente e decorre, em 

parte dos novos paradigmas que têm influenciado as políticas a as práticas do setor nas 

últimas décadas. Os determinantes do processo saúde-doença são multifatoriais e 

complexos. Assim, saúde e doença configuram processos compreendidos como um 

continuum, relacionados aos aspectos econômicos, socioculturais, à experiência pessoal 

e estilos de vida. Consoante essa mudança de paradigma, a melhoria da QV passou a ser 

um dos resultados esperados, tanto das práticas assistenciais quanto das políticas 

públicas para o setor nos campos da promoção da saúde e da prevenção de doenças 

(SAILD E ZANON, 2004, p. 580). 
 

Além deste enfoque objetivo, as discussões acerca da qualidade de vida buscam também 

associá-la a aspectos subjetivos. 

Sobre essa questão complementa Vitte (2009, p. 89): 

 

[...] a maioria das definições e metodologias que visam analisar a qualidade de vida 

apega-se aos aspectos mais objetivos do conceito que dizem respeito a analise de dados e 

indicadores atinentes às chamadas necessidades básicas ou fundamentais dos indivíduos. 

No entanto a ideia de qualidade de vida diz respeito a aspectos mais complexos do que à 

simples cobertura das necessidades básicas. 
 

Considerando assim a subjetividade que circunda o termo, Moreira (2000) afirma que a 

qualidade de vida está também relacionada à condição histórica e social e ao nível de 

desenvolvimento da sociedade, “[...] a  qualidade de vida possui relação direta tanto com o bem-

estar (felicidade) quanto com os elementos objetivos (bens materiais e serviços, indispensáveis 

para a manutenção da dignidade humana” (LINARD, 2011, p.23). 

De acordo com Brito (2013, p.79), os primeiros estudos sobre qualidade de vida 

subjetiva ocorreram nos Estados Unidos, em meados dos anos 1980, “[...] entretanto, o primeiro 

país a se preocupar com o nível de bem-estar da população foi Butão, um país asiático localizado 

entre a Índia e o Tibet. Nos anos 1970, criou-se o Índice de Felicidade Interna (FIB), pois o 

Produto Interno Bruto (PIB) era ineficiente para mensurar o bem-estar da população”.  

Ainda conforme Brito (2013, p.80), a qualidade de vida subjetiva difere dos outros 

conceitos, porque leva em consideração a subjetividade (aspectos intrínsecos ao indivíduo), “[...] 

assim, as condições externas, como saúde, conforto e riqueza, apesar de influenciarem não são 

condições necessárias para o bem-estar subjetivo, pois ele está relacionado com a felicidade do 

indivíduo, com a sua causa e destruição e com o seu detentor”. 

Portanto, o termo qualidade de vida é muito mais abrangente e incita até hoje várias 

discussões, principalmente pelo seu caráter holístico. 
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A análise sobre a qualidade de vida envolve perspectivas múltiplas: uma delas seria a 

possibilidade de sua utilização no planejamento do desenvolvimento econômico, social e 

urbano; outro seria sua evolução ao longo do tempo e, por fim, a perspectiva de como 

uma dada comunidade considera e percebe sua qualidade de vida. Assim, é um conceito 

complexo, de conteúdo subjetivo, de caráter qualitativo, exprimindo juízos de valor 

caráter ético e político (MAIA E SOUSA, 2007, p. 2). 
 

Herculano (1998) faz menção semelhante ao destacar duas formas de mensuração e 

avaliação da qualidade vida: por um lado a disponibilidade de recursos e a capacidade efetiva de 

satisfação de suas necessidades e por outro lado, os graus de satisfação da população a partir dos 

patamares desejados.  

Herculano (1998, p.32) problematiza ainda a questão da subjetividade que circunda o 

tema qualidade de vida: 

 

[...] um grupo pode viver em condições ruins, mas ser conformado, julgando-se com 

uma boa qualidade de vida. Por outro lado, um grupo cujas condições se encontram em 

um padrão elevado, mas rendido ao consumismo desenfreado, almeja mais de sua 

própria vida e da sociedade, apresentando assim um grau de satisfação com sua 

qualidade de vida que não condiz com suas reais condições, já que dispõe de estruturas 

que podem oferecer-lhe determinados confortos, liberdade e facilidades que tornam sua 

vida melhor. 

 

 

Sen (2001) acrescenta que a qualidade de vida pode ser definida como a combinação de 

coisas que uma pessoa é capaz de fazer ou ser, e as funcionalidades, as várias coisas que ela faz 

ou é. Assim, a qualidade de vida pode ser avaliada em termos da capacitação para alcançar as 

funcionalidades, desde nutrir-se, ter saúde, educação até ter autorrespeito e integração social.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida é “[...] a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE WHOQOL GROUP, 

1995 apud LINARD, 2011, p. 22). 

Sobre esta questão, Leff (2000) acrescenta que a qualidade de vida não é reduzida à 

promessa do bem-estar da sociedade de consumo; mas é compreendida como “[...] o direito a 

uma vida digna, ao pleno desenvolvimento das faculdades dos seres humanos e à realização de 

suas aspirações morais, intelectuais, afetivas, estéticas, mediante a reconstrução do ambiente”. 

Diante de tantas formas de definir qualidade de vida, Maia e Sousa (2007, p. 28), 

acredita que: 
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Embora não exista uma conceituação definitiva e universal sobre qualidade de vida, há, 

no entanto, um consenso entre os estudiosos com relação ao conceito de qualidade de 

vida. Primeiramente, quando se refere aos elementos universais do bem-estar humano, 

que tem como enfoque a satisfação de necessidades básicas por parte do homem, e em 

segundo, quando se relacionam com os componentes que constituem o índice de 

qualidade de vida, cuja satisfação pode assumir variadas formas, dependendo, portanto, 

das experiências e dos valores culturais do grupo social a que se procura aplicá-lo. 
 

No cerne das discussões acerca da sustentabilidade, a qualidade de vida é incorporada 

como questão relacionada não apenas a variáveis econômicas e sociais, visto que a dimensão 

ambiental é um ponto que também está fortemente a ela relacionado.  

Diante deste contexto, de modo consensual, admitem-se as consequências oriundas do 

processo de industrialização para a qualidade de vida do homem, representados por poluição e 

degradação do meio natural. A aceleração e o incremento desmedido da industrialização, bem 

como a crescente produção de resíduos, além de deteriorarem a qualidade de vida, tendem a 

esgotar, em ritmo acelerado, os recursos da biosfera (LEFF, 2001). 

Portanto, “[...] a premissa do desenvolvimento sustentável está em proporcionar maior 

qualidade de vida ao ser humano[...]” (DECUSSATI E BRASILEIRO, 2013, p. 63). 

 

O desenvolvimento sustentável abre caminho para uma perspectiva mais ampla dentro 

da discussão do desenvolvimento, a qual considera o nível de vida das pessoas como um 

indicativo deste novo paradigma. Emerge uma preocupação em expandir as 

oportunidades sociais, favorecendo uma maior liberdade à população, traduzindo-se em 

melhores condições de vida aos cidadãos. Uma população com maior liberdade, como a 

de possuir uma boa saúde e uma educação básica, influencia na possibilidade do ser 

humano viver melhor (SEN, 2001, p. 59). 
 

Sob essa ótica, complementa Leff (2001), afirmando que a qualidade de vida é um valor 

associado a comportamentos em harmonia com o ambiente, levando em consideração as formas 

não depredadoras de aproveitamento dos recursos naturais. Através também do questionamento 

dos lucros alcançados pelas economias de escala e de aglomeração, assim como a degradação 

socioambiental causada pela racionalidade econômica, que tende a maximizar o lucro presente 

sem considerar as consequências no futuro. 

Para Pereira; Silva; Carbonari (2011) não é possível falar em desenvolvimento, sem 

considerar a esfera social e ambiental, que enfatize a presença do ser humano na terra, 

preocupando-se com o seu bem-estar e qualidade de vida. 
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A qualidade de vida está entrelaçada, assim, com a qualidade do ambiente e com a 

satisfação das necessidades básicas, com a conservação do potencial produtivo dos 

ecossistemas, com o aproveitamento integrado dos recursos naturais e com a 

sustentabilidade ecológica do habitat. Mas essa qualidade também depende de formas 

inéditas de identidade, cooperação, solidariedade, participação e realização, assim como 

da satisfação de necessidades e aspirações mediante uma nova racionalidade social e um 

novo modo de produção (LEFF, 2009, p.293). 

 

Heculano (2000) partilha da ideia de que no contexto do desenvolvimento sustentável o 

significado de qualidade de vida deve ser proposto em um cenário no qual a questão ambiental se 

agrega aos demais itens hoje mensurados pelo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. 

Assim, deve existir uma interação entre o meio social, econômico e ambiental. 

Sobre a relação entre qualidade de vida e qualidade ambiental, ressalta Camargo (2003, 

p. 84): 

 

A qualidade ambiental, a qualidade de vida e as preocupações com o futuro da 

humanidade, bem como todas as questões e indagações a estas relacionadas, estão 

profundamente interligadas e fundamentalmente inseridas nas discussões e concepções 

sobre desenvolvimento sustentável. 

 

 

Ainda sobre a relação entre qualidade de vida e qualidade ambiental, reflete Orsi (2013): 

 

[...] ao tratar da qualidade ambiental e da qualidade de vida, destaca que é possível se ter 

qualidade ambiental sem qualidade de vida, já que inúmeros fatores como a inclusão 

social, participação na vida política e satisfação podem não se fazer presentes em uma 

comunidade, mesmo que a qualidade ambiental seja elevada. Porém, sem qualidade 

ambiental é impossível que se tenha qualidade de vida (ORSI, 2013, p.186).  
 

Conclui Vitte (2009, p. 118), ao escrever que um debate sobre qualidade de vida não 

pode deixar de fora a importância da qualidade do ambiente, “[...] pois vida e ambiente são 

inseparáveis, com vários níveis escalares de interação”. 

Em suma, as discussões acerca do desenvolvimento inevitavelmente passaram a 

considerar a qualidade de vida como fator fundamental para esse processo diante da relação entre 

qualidade de vida, meio ambiente e sociedade. Entende-se, portanto que a qualidade de vida 

resulta da influência mútua entre as condições ambientais, econômicas, socioculturais e outras 

(LINARD, 2011). 

Contribuindo com o autor supracitado, Herculano (2000) afirma que a proposta é que a 

qualidade de vida seja definida como a soma das condições econômicas, ambientais, científico-
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culturais e políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos para que estes 

possam realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade à produção e ao consumo, aos meios 

para produzir cultura, ciência e arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos de 

comunicação, de informação, de participação e de influência nos destinos coletivos, através da 

gestão territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, equipamentos coletivos 

urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de espaços naturais amenos urbanos, bem como 

da preservação de ecossistemas naturais. 
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4  A INDÚSTRIA CERÂMICA 

 

Considerando a relevância de conhecer o histórico e evolução da indústria cerâmica, são 

apresentadas neste capítulo as principais características do setor no âmbito brasileiro, cearense e 

no Município de Crato - CE.  

          4. 1 Histórico e evolução da indústria cerâmica 

 

A cerâmica é o material artificial mais antigo produzido pelo homem. Do grego 

"kéramos” ("terra queimada" ou “argila queimada”), é um material de grande resistência, 

frequentemente encontrado em escavações arqueológicas (ANFACER, [?]). 

Conforme Oliveira (2011), os materiais cerâmicos são utilizados desde 4.000 a.C. pelo 

homem, destacando-se pela sua durabilidade, além da abundância da matéria-prima (argila) 

utilizada. Não se sabe exatamente a época e o local de origem do primeiro tijolo; possivelmente 

foram os romanos os primeiros a utilizarem o produto na forma que conhecemos hoje, as usinas 

desta civilização dominavam o processo de queima da argila. 

A instalação de grandes fábricas de cerâmica se deu na Europa no século XV, quando a 

cerâmica se expandiu por aquele continente, mas somente no século XVIII a porcelana, 

desenvolvida na China, passa a ser mais valorizada na Europa, destacando-se os produtos da 

França, Alemanha e Itália (NASCIMENTO, 2007). 

No âmbito brasileiro, a cerâmica tem seus primórdios na ilha de Marajó. Naquele 

contexto, a cerâmica apontava a avançada cultura indígena que floresceu na ilha. Estudos 

arqueológicos, contudo, apontam a presença de uma cerâmica mais simples, que indica ter sido 

criada na região amazônica por volta de cinco mil anos atrás (ANFACER, [?]). 

Portanto, a tradição ceramista não chegou ao Brasil com os portugueses ou na bagagem 

cultural dos escravos, como muitos acreditavam. Os índios aborígines firmaram a cultura do 

trabalho em barro quando Cabral aportou no território. Os colonizadores portugueses, instalando 

as primeiras olarias, nada de novo trouxeram, mas estruturaram e concentraram a mão-de-obra 

(ANFACER, [?]). 

Conforme Plano (2007), a história da cerâmica no Brasil atravessou períodos 

diferenciados de desenvolvimento. O primeiro caracterizado como artesanal, o segundo de 
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expansão da industrialização, e o terceiro, a partir da modernização e incorporação ao processo 

industrial dos conceitos de qualidade e produtividade. 

Ainda conforme a autora, o período artesanal compreende as cerâmicas indígenas, as 

manufaturas do período colonial e vai até o começo do século XX. Nessa fase, o trabalho era 

manual, com uso de poucos equipamentos rudimentares movidos por força de animal ou 

hidráulica, com o emprego, geralmente, de técnicas europeias. A produção de telhas, tijolos, 

materiais funerários, dentre outros, era direcionada, basicamente, para suprir as necessidades das 

propriedades rurais, comunidades indígenas e lugarejos. O período de industrialização no Brasil 

(início do século XX) contribuiu para a expansão e incorporação de equipamentos industriais ao 

setor cerâmico. O desenvolvimento desse setor estava relacionado ao crescimento populacional 

urbano, decorrente das mudanças socioeconômicas por que passava o País; a substituição de 

madeira por tijolos e telhas na construção civil, em razão dos problemas sanitários e a escassez de 

madeira. O aumento na demanda por artefatos cerâmicos fez com que as olarias se 

reorganizassem, adotassem outras técnicas e importassem equipamentos. 

Por volta de 1915, em São Paulo, constata-se o período de maior industrialização do 

setor cerâmico, onde ocorreu a implantação de equipamentos oriundos da Europa. Até a 2ª Guerra 

Mundial o setor esteve voltado para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha para a 

construção civil. Após a 2ª Guerra, aumentou consideravelmente a quantidade de 

empreendimentos desse ramo no País, com a instalação de fábricas de variados portes e de 

produção diversificada, que passaram a produzir, além dos artefatos há pouco mencionados, 

materiais de revestimento, tais como azulejos e pisos, cerâmica sanitária, isoladores elétricos de 

cerâmica e materiais abrasivos (NASCIMENTO; PLANO, 2007). 

O terceiro período teve início na década de 1990 e compreende a fase de incorporação 

ao processo industrial dos conceitos de qualidade e produtividade. As indústrias, participando de 

um mercado globalizado e competitivo, investem em programas de qualidade, adaptando-se às 

exigências crescentes dos consumidores e às novas regulamentações comerciais, com esforços 

dirigidos também à ampliação de sua inserção no mercado internacional (PLANO, 2007). 

A abundância de matérias-primas naturais, fontes alternativas de energia e 

disponibilidade de tecnologias práticas embutidas nos equipamentos industriais, fizeram com que 

as indústrias cerâmicas brasileiras evoluíssem rapidamente e muitos tipos de produtos dos 
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diversos segmentos cerâmicos atingissem nível de qualidade mundial com apreciável quantidade 

exportada (ABC, 2013). 

Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, o setor cerâmico é bastante diversificado 

em relação aos tipos de produtos fabricados, podendo ser classificado, nos segmentos: cerâmica 

vermelha (ou estrutural); cerâmica branca (louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos, 

cerâmica artística, cerâmica técnica para diversos fins); materiais de revestimento; materiais 

refratários; isolantes térmicos; fitas e corantes; abrasivos; vidro, cimento e cal; cerâmica de alta 

tecnologia/cerâmica avançada. Além dessa variedade, há uma diversidade de processos na 

indústria ceramista brasileira, sendo perceptível a similaridade entre algumas etapas dessa 

atividade, como a extração e preparação da matéria-prima, a mistura, moldagem, secagem, 

queima e estocagem dos produtos cerâmicos (LINARD, 2011). 

Atualmente o Brasil é um grande produtor mundial de produtos cerâmicos, ao lado da 

Espanha, Itália e China, mas consome quase toda a sua produção. Os produtos brasileiros gerados 

encontram-se distribuídos, em ordem de importância, nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste 

(FILHO; BEZERRA, 2010).  

Em 2011, conforme o Panorama da Indústria de Cerâmica Vermelha no Brasil, 2012, o 

PIB da indústria de transformação de não metálicos totalizou US$ 20,3 bilhões, apresentando um 

aumento de 8% em relação ao ano anterior. O setor participou com 0,82% do PIB Nacional e 3% 

do PIB Industrial. Estimou-se um faturamento de R$ 63 bilhões, referentes aos segmentos: 

cimento, cerâmica de revestimento, cerâmica vermelha, louça sanitária, louça de mesa, gesso, cal, 

vidros, coloríficos e refratários (INT, 2012). 

Segundo a Associação Nacional da Indústria Cerâmica - ANICER, a indústria cerâmica 

registra 293 mil empregados diretos, estimando-se, em 2011, uma produtividade média de 25 mil 

peças operário / mês, com variações regionais, e faturamento de R$ 18,5 bilhões. O número de 

empresas é de aproximadamente, 7.400, havendo uma tendência de aumento da participação dos 

empreendimentos de maior porte na produção nacional (ANICER, 2013).  

Parte importante desse setor, a indústria de cerâmica vermelha no Brasil, também 

denominada cerâmica estrutural, envolve a produção de elementos estruturais, de vedação e de 

acabamento para a construção civil (telhas, blocos estruturais e de vedação, tubos, lajotas e pisos) 

e respondem por um faturamento de R$ 18,0 bilhões/ano (US$ 9 bilhões/ano), segundo dados da 

ANICER – Associação Nacional da Indústria Cerâmica, com uma participação de 6.903 



54 
 

empresas, na maior parte micro e pequenas empresas de origem familiar, envolvendo a oferta de 

293 mil empregos diretos (ANICER, 2013). 

A tabela 1 apresenta a evolução da produção brasileira de cerâmica vermelha, 

considerando o período de 2007 a 2011. 

Tabela 1 - Produção brasileira de cerâmica vermelha - 2007 a 2011 

Produtos 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2011 

Bloco/tijolo 53,0 57,0 57,0 59,4 61,5 3,5 

Telhas 17,4 19,0 19,0 25,4 26,9 5,9 

Total 70 76 76 85 88 3,6 
 

Fonte: Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não-Metálicos, 2012. 

  

De acordo com o Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não-metálico, 2012, 

a indústria de cerâmica vermelha emprega como combustíveis, principalmente, a lenha nativa 

(50%) e resíduos de madeira (40%): cavaco, serragem, briquetes e outros resíduos (BRASIL, 

2012).  

Ainda conforme o Anuário Estatístico do Setor Transformação de Não-metálico, 2012, 

quando comparado aos países desenvolvidos, como a Espanha, um dos maiores produtores de 

cerâmica vermelha da Europa e os EUA, o consumo e a produção do Brasil colocam o país como 

um dos maiores do mundo, ficando atrás apenas da China e Índia (BRASIL, 2012). 

No cenário atual a maior concentração de indústrias de todos os segmentos cerâmicos 

encontra-se localizada nas regiões Sul e Sudeste, e o maior parque industrial está no Estado de 

São Paulo. 

          4.1.2 Indústria cerâmica no Ceará 
 

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, a Região Nordeste tem uma produção 

de aproximadamente 21% da nacional, mas consome cerca de 22% da sua produção, revelando 

ser um pequeno importador de produtos de cerâmica vermelha. Com relação à localização da 

indústria cerâmica na Região, a produção está localizada principalmente nos Estados do Ceará, 

Bahia e Pernambuco, vindo em seguida Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí.  

No conjunto dos maiores produtores ceramistas nordestinos, as principais aglomerações 

no Estado do Ceará concentram-se no Litoral Norte e Ibiapaba, Litoral Nordeste e Baixo 

Jaguaribe e Centro-Sul Cearense (FILHO; BEZERRA, 2010). 
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De acordo com o Diagnóstico Socioeconômico da Indústria de Cerâmica Vermelha, 

apresentado pelo SINDICERÂMICA, existem 412 empresas do segmento no Estado do Ceará, 

distribuídas por 93 municípios e respondem pela geração, direta, de 14 mil empregos sendo 

outros 50 mil postos de trabalho entre os indiretos, aproximadamente, o que totaliza cerca de 64 

mil ocupações. Destas unidades, 9,5% se concentram em áreas urbanas e 90,5% na zona rural. 

Com relação ao porte das cerâmicas no Estado, a maioria (74,6%) são de pequeno porte, 23,3% 

são microempresas e apenas 2,1% são de médio porte (FIEC, 2013).  

É uma atividade que, apesar da geração de emprego e renda, necessita diretamente dos 

recursos naturais e gera significativos impactos ambientais. Assim, requer uma eficiente gestão 

no sentido de minimizar esses impactos. 

Conforme a Federação Industrial do Estado do Ceará – FIEC (2011), os empresários do 

ramo no Estado do Ceará, mesmo que de forma incipiente, vêm direcionando a visão para o meio 

ambiente, não somente em decorrência da pressão por parte dos órgãos de fiscalização ambiental, 

nem pela preocupação com os problemas ambientais pelos quais a humanidade passa, mas, 

principalmente, por perceber que investir na redução dos impactos ambientais não oferece 

prejuízos para o empreendimento, pelo contrário, os investimentos são convertidos em 

benefícios. Investir em meio ambiente reúne ganhos para o investidor e para a sociedade. 

A criação do 1º Arranjo Produtivo Local (APL) na região do Baixo Jaguaribe, 

precisamente no Município de Russas, e outras iniciativas, como o Programa Cerâmica Vermelha 

do Cariri, o Programa de Melhoria da Qualidade e Produtividade, a preparação para os programas 

de Produção mais Limpa (P+L), Programa Setorial da Qualidade (PSQ), visam melhorar a gestão 

empresarial, a produtividade e a qualidade dos produtos, bem como aumentar a competitividade e 

os lucros e reduzir o desperdício, os gastos com mão de obra e o impacto ambiental, além de 

expandir a sua inserção no mercado e cumprir a legislação ambiental (LINARD, 2011). 

Cabe destacar ainda que, embora pequena, existem no Estado do Ceará a participação de 

empresas cerâmicas na comercialização de Certificados de Emissões Reduzidas (CER) dos Gases 

de Efeito Estufa (GEE) – venda de crédito de carbono (FIEC, 2013). 

Entre os desafios que o setor cerâmico enfrenta no Estado, estão à alta carga tributária, 

os elevados juros e a necessidade de conscientizar todos os ceramistas sobre o respeito ao meio 

ambiente. Porém, uma parte considerável das empresas avança na busca de maior 

sustentabilidade (FIEC, 2009). 
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O setor cerâmico do Ceará dispõe do laboratório de cerâmica vermelha do SENAI-CE, 

credenciado pela Associação Nacional da Indústria Cerâmica-ANICER, tratando-se o 

equipamento de um dos mais modernos do País, inclusive concorre nacionalmente com o do Rio 

Grande do Sul, que possui o mesmo status, e realiza ensaios físicos dos produtos, diagnósticos, 

fornece relatórios com orientações técnicas e presta consultoria em diversas áreas do segmento 

(LINARD, 2011).  

Considerando esta realidade, apesar da necessidade de melhorias significativas, cabe 

destacar por outro lado, que este fato é uma conquista e um progresso para o setor cerâmico, o 

qual ao longo de sua evolução, no âmbito brasileiro, foi desprovido de melhorias tecnológicas, 

que visam reduzir os danos causados pela atividade. 

. 

          4.1.3 Indústria cerâmica no Município de Crato – CE 
 

4.1.3.1 Origem das indústrias cerâmicas: as olarias 

 

Para a realização deste subtópico buscou-se o depoimento da Sra. Marta Morais de 

Brito, residente no sítio Juá e filha do Sr. Pedro Moraes de Brito (in memoriam), primeiro oleiro e 

proprietário de olaria no Município de Crato –CE.  

Conforme as palavras da Sra. Marta Morais Brito, o setor cerâmico neste Município teve 

sua origem nas olarias.  

O Sr. Pedro Moraes Brito, primeiro oleiro do referido Município, de forma ainda 

rudimentar, produziu o primeiro tijolo no sítio Juá, localizado entre a cidade do Crato e o distrito 

de Ponta da Serra.  

O Sr. Pedro era agricultor, e após tentar outros meios de vida, que conforme a Sra. 

Marta, não obteve sucesso, resolveu ir até o Estado da Bahia onde conheceu o processo produtivo 

das indústrias cerâmicas. Resolveu retornar para o sítio Juá e tentar produzir na sua propriedade, 

que possuía uma vantagem considerável, dispunha da matéria-prima essencial para a produção 

cerâmica, a argila. 

Juntamente com outro senhor da comunidade, iniciou o processo. Cavava a argila, 

molhava e cobria com folha de banana. Quando a madrugada chegava, se dirigiam até o local, 

retiravam e batiam a argila a mão para fabricarem o tijolo. Com esta forma de produzir, fez o 

primeiro milheiro de tijolos no ano de 1942.  
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Como era dotado de uma visão empreendedora, fotografou aquela pilha de tijolos, 

colocou uma amostra dentro de um saco de estopa e saiu a cavalo para a cidade do Crato - CE, e 

de construção em construção, foi divulgando seu trabalho: Seminário São José, Casa de Obra de 

Vocação do Crato, Seminário dos alemães e ao prefeito da cidade na época. 

No ano de 1944, o Sr. Pedro Moraes deu então início a 1ª Olaria da região no Sítio Juá, 

atualmente Cerâmica Nossa Senhora das Graças, conforme imagens cedidas pelo arquivo pessoal 

da família 

Figura 3: Mosaico de fotos da 1ª olaria no sítio Juá no ano de 1944 

 

        Fonte: arquivo pessoal da família, 2014. 

As imagens mostram a primeira olaria no ano de 1944, e o primeiro forno da atual 

cerâmica Nossa senhora das Graças, no qual os tijolos eram secados em barracões de palha. 

Em 1958, o Sr. Pedro Moraes comprou uma maromba
5
 vinda da cidade de São Paulo, 

uma verdadeira inovação naquela época, que muito contribuiu para a dinamização da produção. 

                                                           
5 Maromba e prensa são máquinas que moldam peças cerâmicas. A primeira é usada geralmente na fabricação de 

tijolos furados, elementos vazados, telhas e pisos estrudados; e a segunda consiste em moldar as peças por 

compressão para aproveitar determinados minerais não úteis para o uso em extrusora. A prensagem normalmente é 

mais utilizada na fabricação de telhas tipo francesa, americana, romana, portuguesa, cumieira e tijolos de pisos. 

LIMAVERDE, João de Aquino; SOUSA, Edivaldo Tavares; BRITO, Maria Salete de. A indústria de cerâmica 

vermelha no Nordeste. Fortaleza: BNB/ETENE, 1983 apud LINARD, 2011. 
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No ano de 1970, com a vinda da energia elétrica para a localidade, o Sr. Pedro Moraes, 

começou a fazer algumas inovações, representada pela compra de máquinas mais modernas. A 

partir deste período, além do crescimento da produção, ocorreu também a instalação da segunda 

olaria, localizada no sítio Monte Alegre, a qual se transformou em uma grande cerâmica com a 

abertura de filiais, e nos anos seguintes mais cerâmicas passaram a se instalar nas localidades 

tendo em vista, sobretudo a disponibilidade e proximidade da matéria prima para a produção 

cerâmica.  

Portanto, as olarias deram origens às atuais cerâmicas, as quais cresceram 

significativamente nos últimos anos tanto em números quanto em quantidade de produção, tendo 

como uma de suas principais características a instalação em áreas rurais.  

 

4.1.3.2 Algumas características do setor 

Na região Nordeste, uma das principais características do setor cerâmico é apresentar 

organizações de gestão familiar, edificada em terras particulares (com solos ricos em materiais 

argilosos), geralmente oriundas de heranças, cujos proprietários se transformaram em 

empresários do ramo. O surgimento dessas unidades em área rural também está relacionado ao 

acesso à matéria-prima (argila), uma vez que as jazidas se encontram próximas às cerâmicas, o 

que reduz gastos com transportes (LINARD, 2011). 

Na cidade de Crato-CE, essa realidade não é diferente, as indústrias cerâmicas 

concentram-se na área rural ao longo da rodovia CE-055. Essa localização está associada, 

sobretudo ao acesso a matéria – prima, e consequentemente a redução dos custos. 

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará - SEMACE, existem 

atualmente 10 indústrias cerâmicas no Município de Crato – CE. São microempresas e empresas 

de pequeno, médio e grande porte. 

Além de ser apoiada pelo SINDCERÂMICA-CE, a indústria de cerâmica do Município, 

conta com instituições existentes na Região do Cariri, que podem oferecer suporte no sentido de 

melhorar a qualidade das atividades e produtos desenvolvidos pelas empresas, como é o caso das 

instituições que realizam pesquisas, cursos e treinamentos, a saber: estabelecimentos de ensino 

superior (Universidade Regional do Cariri-URCA, Universidade Federal do Cariri - UFCA, 

faculdades particulares, Centro Vocacional Tecnológico-CVT e os serviços sociais autônomos – 

SEBRAE, SENAI, SENAC e SESI. A indústria ceramista cratense conta, ainda, com um 
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importante fomentador da economia, pesquisa e do desenvolvimento sustentável: o Geopark 

Araripe (LINARD, 2011). 

Os principais produtos fabricados pelas indústrias de cerâmica vermelha do Crato-CE 

são tijolos de tamanhos variados e telhas de tipos diversos. Produz também, em menor 

quantidade, lajota e revestimento para paredes, itens que, segundo a Associação Brasileira de 

Cerâmica, não estão enquadrados no segmento de cerâmica vermelha, mas no de revestimento 

(ABC, 2013).   

São fabricados também, além dos produtos de queima vermelha, em pequena escala, 

cerâmica branca e mesclada, sendo a matéria-prima usada para fabricação dos artefatos de 

queima branca oriunda de outros Estados do Nordeste. 

 

          4.2 Matéria-prima 
 

O Setor Cerâmico é um grande consumidor de matérias-primas minerais. Seus diferentes 

segmentos consomem uma diversidade de substâncias minerais in natura ou beneficiadas, cuja 

variedade empregada depende dos tipos de produtos e da localização da unidade fabril. 

A indústria de cerâmica vermelha ou estrutural tem como matéria-prima a argila, em 

seus diversos tipos, que, após ser retirada da mina, passa por uma sequência de etapas que 

modificam suas características químicas e físicas, até chegar ao produto final utilizado pela 

construção civil. 

De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, a argila é um material natural, de 

textura terrosa de granulação fina, constituída essencialmente de argilominerais, que são os 

minerais característicos das argilas (silicatos de alumínio ou magnésio hidratados, contendo em 

certos tipos outros elementos como ferro, potássio, lítio e outros). Graças a estes argilominerais, 

as argilas na presença de água desenvolvem uma série de propriedades, tais como: plasticidade, 

resistência mecânica a úmido, retração linear de secagem, compactação, etc. O tom avermelhado, 

dado à cerâmica após a queima, está relacionado, basicamente, como expresso, aos teores de 

óxidos e hidróxidos de ferro (ABC, 2013). 

Conforme o balanço energético nacional, apresentado pelo Ministério de Minas e 

Energia, no Anuário Estatístico 2012, do Setor de Transformação de Não-metálico, no Brasil a 



60 
 

argila destaca-se como a 3ª maior produção da mineração, posicionando-se abaixo da produção 

de agregados, areia e minério de ferro (BRASIL, 2012). 

O setor de cerâmica vermelha utiliza como matéria-prima basicamente a argila comum; 

a massa resultante pode ser denominada simples ou natural, sendo compostas, além da argila, por 

matéria orgânica, impurezas e minerais de ferro, que permitem sua sinterização a baixas 

temperaturas (entre 800 e 1.100°C).  

As matérias-primas provêm de depósitos dos seguintes tipos: 

• Argilas residuais: permanecem na zona de intemperismo (argila de inundação); 

• Argilas sedimentares: que de se deslocam da zona de intemperismo para a de acúmulo; 

•Argilas diagenéticas: alteradas química e mineralogicamente, após soterramento 

(FILHO; BEZERRA, 2010). 

 

4.2.1 Mineração e impactos ocasionados pela indústria cerâmica 

No início da colonização do Brasil as massas de argila retiradas eram pequenas e os 

instrumentos de extração bastante rudimentares e sem muita resistência. A demanda por produtos 

de origem mineral, todavia, na época, era pequena. Foi na década de 1950 que a extração de 

argila e areia passou a ser feita por meio do uso de instrumentos mais sofisticados, como a 

retroescavadeira e pá carregadeira, para atender à crescente demanda ocasionada pela revolução 

industrial por que passava o País (LINARD, 2011). Esses instrumentos proporcionaram 

viabilidade econômica à extração de argila.  

No entanto, Pessoa (2004) afirma que a utilização da pá carregadeira, quando utilizada 

sem critérios e planejamento técnico, pode se tornar uma ferramenta de degradação do solo e 

comprometer o seu tempo de vida útil, por não ter sido planejada para fazer escavações. 

As principais jazidas brasileiras, conforme Anuário Estatístico, 2012, do Setor de 

Transformação de Não-metálico, estão localizadas geralmente próximas aos polos produtores de 

cerâmica vermelha e estão distribuídas em diversos Estados, notadamente nas regiões sudeste e 

sul. Isto é decorrência das características dessas argilas que são matérias-primas de baixo valor 

agregado e consumidas em grandes volumes, normalmente sem beneficiamento, não 

comportando transporte a distâncias longas. O transporte das matérias-primas minerais entre a 

mina e a unidade fabril tem peso importante nos custos de produção cerâmica, o que acaba por 

influenciar a competitividade desse segmento industrial (BRASIL, 2012). 
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Ainda segundo Anuário Estatístico, 2012, do Setor de Transformação de Não-metálico, a 

mineração de argila para cerâmica vermelha representa uma atividade econômica localmente 

vinculada à sua indústria de transformação.  A mineração opera de maneira cativa, isto é, 

trabalhando apenas para sua própria cerâmica ou abastecendo mercados locais. A atividade conta 

com poucos funcionários por mina. O diesel é o principal combustível utilizado nos 

equipamentos de extração da argila (BRASIL, 2012).  

Essa atividade é uma grande geradora de impactos que afetam a economia, o meio 

ambiente, a cultura e a sociedade. Desta forma, é vista com restrições pela sociedade, uma vez 

que faz uso descontrolado de um recurso não renovável. 

Nas áreas de mineração, a retirada da cobertura vegetal e dos solos descaracteriza, 

consideravelmente, a paisagem e altera a dinâmica dos ecossistemas, ocasionando inúmeras 

consequências, que refletem direta ou indiretamente sobre a fauna, flora e a sociedade 

(SÁNCHEZ, 1998). 

Portanto, é uma atividade que precisa ser constantemente monitorada em virtude dos 

muitos impactos que são causados. Assim, a fiscalização se faz necessária constantemente. 

Quadro 1 - Alguns impactos gerados pela mineração 

IMPACTOS ECONÔMICOS 

Redução da produtividade dos ecossistemas 

Crescimento local de preços e bens de serviços 

Alterações de uso do solo 

Substituição de atividades econômicas 

Aumento da demanda por serviços sociais 

Incremento da atividade econômica 

Crescimento da oferta de empregos 

Indução ao desenvolvimento da região 

Aumento da demanda por infraestrutura 

Aumento da arrecadação tributária 

IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

Visuais e paisagísticos 

Sobre a fauna e a flora terrestre e aquática 

Sobre o solo 

Sobre o subsolo e a água subterrânea 

Sobre a água de superfície 

Sobre o ar 

Sonoros 

IMPACTOS SOCIAIS 

Impacto visual 

Impacto sobre a saúde humana 
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Remoção de pessoas das áreas de atividade de mineração 

Alterações da dinâmica demográfica 

Alterações nas formas do uso do solo 

Desconforto ambiental 

Qualificação de mão de obra 

IMPACTOS CULTURAIS 

Perda de patrimônio 

Alteração das relações socioculturais 
Fonte: Sánchez (1995; 2008). 

 

De acordo com o Código de Mineração e a Resolução 001/86 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), a mineração da argila está inserida na classe II, referente às jazidas 

de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil e é uma das atividades passíveis 

de licenciamento ambiental. É necessário, antes da exploração de qualquer recurso mineral o 

licenciamento junto ao órgão ambiental competente (BRASIL, 1986). “O Poder Executivo 

Federal exige, por meio do Decreto nº 97.632/89, que todos os empreendimentos do setor mineral 

apresentem, previamente, ao órgão ambiental competente, o Estudo de Impactos Ambientais 

(EIA) e o Relatório de Impactos Ambientais (RIMA)[...]” (BRASIL, 1989). 

Conforme Linard (2011, p.50), a Constituição Federal prevê a recuperação do meio 

ambiente degradado por atividade de mineração. Nesse tipo de atividade para obter o 

licenciamento, o órgão ambiental responsável solicita estudos ambientais necessários de acordo 

com a atividade. “Dentre estes, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por 

atividades de mineração, previsto na Lei nº 6.938/81 e regulamentado pelo Decreto nº 97.632/89. 

Porém, o órgão competente pode solicitar outros estudos[...]”. 

 

4.2.2 Fontes energéticas 

O setor de cerâmica vermelha é um grande consumidor de energia e causador de forte 

impacto ambiental devido ao uso intensivo de lenha. De acordo com o Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE, em função da representatividade dos volumes de 

consumo de lenha, a atividade de cerâmica vermelha deve ter especial atenção aos problemas 

ambientais causados pela sua queima, em razão da produção de cinzas, óxidos de enxofre, 

dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio, causadores de danos à camada de ozônio (FILHO; 

BEZERRA, 2010). 
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Conforme o Anuário Estatístico, 2012, do Setor de Transformação de Não- metálico, a 

indústria de cerâmica vermelha emprega como combustível, principalmente, a lenha nativa (50%) 

e resíduos de madeira (40%): cavaco, serragem, briquetes e outros resíduos. A sustentabilidade 

energética implica em um crescimento no uso de lenha de reflorestamento. A utilização de 

resíduos do agronegócio para a queima das peças, como casca de arroz e bagaço de cana, tem 

sido utilizado como estratégia das empresas que querem buscar certificação (BRASIL, 2012). 

No Brasil, está em constante crescimento o uso de fontes energéticas alternativas, no 

intuito de reduzir o desmatamento e a emissão de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, 

como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar, casca e bagaço de coco babaçu, casca de castanha de 

caju, poda de cajueiro, casca de pequi, pó de serragem de serrarias, podas de árvores, capim-

elefante, sabugo de milho, restos da indústria de móveis (FIEC, LINARD, 2011).  

Segundo Linard (2011), a lenha, insumo muito utilizado pelo segmento cerâmico, 

representa baixo rendimento energético e é responsável por até 30% das perdas produtivas. 

Diante desta realidade, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – 

ETENE sugere uma análise por parte dos produtores para o uso de outras fontes de energia que 

não a lenha, minimizando os impactos ambientais e proporcionando menor perda produtiva, pelo 

fato de outras fontes poderem apresentar maior poder energético (FILHO; BEZERRA, 2010). 

 

4.2.3 Investimento em novas fontes energéticas 

Com o objetivo de aumentar a eficiência energética, reduzir os custos de produção, os 

empresários do ramo de cerâmica, aos poucos vem mudando a sua base energética, investindo em 

novas fontes de energia. A redução da emissão de gases do efeito estufa (GEE) é um dos 

objetivos da Lei 12.187/2009 da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

O Protocolo de Kyoto realizado em 1997 estabeleceu como compromisso das partes - 

países emissores de Gases do Efeito Estufa (GEE) atingir uma meta de redução média de 5,2% de 

emissões dos GEE em relação ao ano de 1990 (BURSZTYN, 2012). 

Ainda conforme Bursztyn (2012), o comércio de Emissões (CE) permite a venda de uma 

parcela de sua quota de emissão a outro país do mesmo grupo, mantendo-se os limites globais 

constantes. Isto é, aqueles que superarem as metas poderão vender créditos para países com 

dificuldades de atingi-las. 
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Nessa perspectiva, há uma pequena participação de empresas cerâmicas na 

comercialização de “Certificados de Emissões Reduzidas” (CER) dos Gases de Efeito Estufa 

(GEE), “Venda de Crédito de carbono” ou “Carbono Social”. 

Conforme a FIEC (2013), atualmente, no Brasil, menos de cem indústrias cerâmicas 

estão engajadas no processo de vendas de créditos de carbono, sendo que apenas 19 já estão em 

condições de comercializar o crédito. 

Na região do cariri, 31 olarias iniciaram o processo em 2006, mas até agora somente a 

Cerâmica Gomes de Matos – CGM conseguiu ir até o fim. 

De acordo com o FIEC (2013), a redução da emissão de gases poluentes na produção de 

tijolos, telhas, lajotas e revestimentos cerâmicos propiciaram à CGM vender ao Banco Mundial 

147.000 créditos de carbono até o ano de 2012. A transação com a instituição internacional, a 

primeira efetuada por uma empresa do Nordeste, rendeu R$ 1,3 milhão à indústria cearense. 

Agora a empresa, prepara-se para dar um passo ainda maior, a venda de créditos de metano 

(CH4). 

A mencionada empresa cratense afirma ter como principal alteração o combustível 

utilizado. A indústria alimentava os fornos com lenha não-renovável de caatinga, coque de 

petróleo e óleo BPF (proveniente de petróleo utilizado na geração de energia térmica), e passou a 

consumir lenha de manejo florestal e biomassa, como serragem de madeira, bagaço de cana-de-

açúcar, poda de cajueiro e casca de coco babaçu, entre outros resíduos (FIEC, 2013). 

O mercado de crédito de carbono não é universalmente aceito. Há especialistas que 

declaram ser ele a alternativa viável de contribuição para reduzir as emissões de gases que 

favorecem o aquecimento global, enquanto outros garantem que o certificado de créditos de 

carbono concede o direito de poluir (LINARD, 2011). 

Bursztyn (2012) complementa ao afirmar que embora a ideia não seja amplamente 

aceita, após uma rejeição inicial por parte de alguns países e de ONG’s, que enxergavam no 

mecanismo uma espécie de autorização, moralmente condenável, de poluir o planeta, ela foi 

assimilada.  

Na visão de Linard (2011), mesmo diante de diferentes pontos de vista acerca do 

mecanismo, deve ser levado em consideração o fato desse tipo de negócio ter desencadeado nos 

empresários a busca por investimentos em tecnologias modernas e produções mais limpas. E 
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considerando este ponto de vista, esta mudança contribui no sentido de minimizar os impactos da 

indústria cerâmica sobre os recursos naturais, o ambiente e a sociedade. 

Em suma, é importante salientar que na busca da sustentabilidade, a mudança de 

paradigma é fundamental. Mesmo que essa transformação ocorra ainda de forma lenta, ela é 

primordial para o alcance de um desenvolvimento que contemple as dimensões da 

sustentabilidade em uma perspectiva holística, e nesse contexto, os princípios éticos devem 

permear as propostas de desenvolvimento da sociedade. 
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5 INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA 

 

A esfera objetiva da qualidade de vida avalia a satisfação das necessidades mais 

elementares da vida humana. De acordo com Almeida; Gutierrez; Marques (2012, p. 15), esse 

campo lida com as possibilidades de consumo e utilização de bens materiais mais concretos, por 

isso, independe da interpretação do sujeito perante a sua própria vida.  

Desta forma, este capítulo apresenta aspectos relacionados à qualidade de vida dos 

sujeitos da pesquisa, tais como, condições de moradia e saneamento, nível de escolaridade, renda, 

saúde e lazer.  

          5.1 Perfil dos trabalhadores  

 

Para construção do perfil dos trabalhadores foram observadas as informações de gênero, 

idade e tempo de serviço na atividade cerâmica, e foram encontrados os seguintes resultados: 

Dos 51 trabalhadores entrevistados todos eram do sexo masculino. Embora em uma das 

empresas, já tenha sido comum a presença feminina, existia apenas uma mulher trabalhando na 

produção, o que mostra a predominância da figura masculina no setor. 

A maioria dos trabalhadores tinha menos de 40 anos de idade. Esta realidade pode 

indicar que a predominância de trabalhadores nesta faixa etária se deve ao fato da resistência 

física que o trabalho demanda.  

Uma característica comum nos trabalhadores das três empresas era o fato de que a 

função de “queimador”
6
 era exercida por trabalhadores com idade superior a 50 anos, fato este 

justificado pela experiência, em virtude do cuidado que o trabalho exige. Quanto ao tempo de 

serviço, a maioria dos trabalhadores possuía três anos ou menos. Esta realidade foi justificada 

pelos empresários, ao explicarem que existia um elevado índice de rotatividade da mão-de-obra. 

 

5.1.1 Nível educacional dos trabalhadores 

                                                           
6
 A palavra queimador é usada em dois sentidos, sendo para designar a pessoa responsável por alimentar, controlar e 

supervisionar os fornos usados na queima de produtos cerâmicos, como também a abertura existente nesses fornos 

por onde é inserido o insumo energético (LINARD, p. 80, 2011). 
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No conjunto de elementos para se avaliar qualidade de vida está à educação, reconhecida 

como um indicador de fundamental importância. 

Conforme Mayorga (1999), uma precondição básica para o desenvolvimento é a 

educação, pois esta promove a formação de recursos humanos em todos os níveis e campos de 

atividade.  

Ainda conforme o autor supracitado, o nível educacional é um indicador importante 

porque permite avaliar a proporção da população que teve acesso a educação, estando, portanto 

preparada para enfrentar as exigências crescentes trazidas pelo mercado de trabalho. 

No caso do setor cerâmico, este tem como uma de suas características o baixo nível 

educacional dos trabalhadores. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local de cerâmica 

vermelha de Russas/CE, este baixo nível educacional da mão de obra é um aspecto comum no 

setor de cerâmica vermelha, especialmente na região Nordeste (MDIC, 2008). 

De acordo com Soares e Nascimento (2007), no Estado do Piauí esta realidade também 

foi verificada no setor cerâmico, assim como pela FIEC (2005b) no Estado do Ceará. 

No Município de Crato-CE, a realidade educacional dos trabalhadores das indústrias 

cerâmicas não é diferente das outras localidades. Verificou-se que a maioria dos trabalhadores da 

produção deste setor tinha baixo nível de escolaridade, como pode ser observado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição absoluta e relativa dos trabalhadores nas cerâmicas cratenses, 

segundo o grau de instrução 

Grau de instrução Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sem escolaridade 7 13,7% 

Analfabeto funcional 3 5,9% 

Ensino fundamental I 

completo 

- - 

Fundamental I incompleto 25 49% 

Ensino fundamental II 

completo 

3 5,9% 

Fundamental II incompleto 5 9,8% 

Ensino médio completo 8 15,7% 

Total 51 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Observa-se que o percentual de trabalhadores sem escolaridade, 13,7% é elevado. Dos 

trabalhadores entrevistados, 49% não concluíram o ensino fundamental I, enquanto apenas 

15,7%, concluíram o ensino médio. 

Durante as entrevistas, os trabalhadores justificaram este fato afirmando que começaram 

a trabalhar muito cedo, e em virtude do serviço ser muito cansativo não conseguiam trabalhar e 

estudar. 

De acordo com Moreira (2013, p. 37), a dificuldade na conciliação entre educação, 

qualificação profissional e trabalho se deve ao fato de que a jornada de trabalho é muito 

cansativa, e às vezes, superior a ideal, o que dificulta a conciliação com os estudos. 

Silveira (2013) ao considerar à realidade educacional dos trabalhadores do setor 

cerâmico, afirma que a problemática relacionada ao baixo nível de escolaridade no setor é um 

fato que poderá agravar-se ainda mais caso haja um processo de mudança no padrão tecnológico 

do setor de produção da empresa, assim como um processo de diversificação da pauta de 

produtos. Além disso, deve-se ressaltar que esta realidade se reflete também nos níveis de 

remuneração dos trabalhadores. 

No Município de Crato-CE, pode-se perceber que os trabalhadores do setor, apesar da 

defasagem e de um percentual ainda reduzido dos que concluíram o ensino médio, 15,7%, a 

realidade educacional dos trabalhadores está mudando.  Esse fato pode ser um indicativo positivo 

para o setor, sinalizando a possibilidade de investimentos em cursos, visto que há carência 

histórica de mão de obra qualificada no setor. 

Linard (2011, p. 82) enfatiza que o setor cerâmico do Crato dispõe de instituições que 

ofertam cursos, treinamentos e palestras voltadas para o setor, como é o caso do SEBRAE-CE, 

SESI-CE, SENAI-CE, CVTCE e o Geopark Araripe. 

No entanto, em decorrência dos relatos dos trabalhadores, observa-se que a oferta de 

cursos é incompatível com a disponibilidade de tempo dos trabalhadores, os quais vivenciam uma 

intensa rotina de trabalho. 

 

5.1.2 Condições de moradia e saneamento 

A qualidade de vida depende de vários indicadores que expressam a necessidade de 

serviços públicos básico. Dentre eles, a oferta de rede geral de água, de rede sanitária, coleta de 

lixo, de eletrificação residencial, entre outros (NOGUEIRA, 2009). 



69 
 

Assim, as condições de moradia e saneamento são consideradas importantes indicadores 

da qualidade de vida das populações.  

No caso dos trabalhadores entrevistados, 58% afirmaram residir nas localidades onde as 

cerâmicas estavam instaladas, enquanto os demais, 42% residiam em localidades próximas ao 

setor.  

Dos 51 entrevistados, 98% possuíam casa de alvenaria própria, enquanto apenas 2% 

residiam em casa de alvenaria alugada.  

Todos os trabalhadores que participaram da pesquisa afirmaram dispor de água encanada 

e energia elétrica em suas residências. 

De acordo com Nogueira (2009, p. 56), a eletrificação residencial é fundamental para a 

qualidade de vida, “[...] não apenas porque fornece acesso a iluminação elétrica noturna, mas, 

principalmente, por permitir à população a utilização de geladeira, fundamental para a 

conservação dos alimentos”. Além de inúmeros outros aparelhos fortemente associados à 

qualidade de vida, como por exemplo, TV, liquidificador, etc. 

Para Barradas; Galante; Mayorga (1999, p. 65), na busca por melhor qualidade de vida, 

não é possível relegar a segundo plano as condições de saneamento. Os habitantes de 

determinados locais não podem se desenvolver adequadamente sem contar com determinados 

serviços de saneamento e correto destino de resíduos. 

Nogueira (2008) acrescenta que a importância da água coletada e tratada por uma rede 

geral de água é fundamentalmente importante, ao passo que contribui para a redução de inúmeras 

doenças transmissíveis através da água, e consequentemente, a redução da taxa de mortalidade 

infantil. 

Considerando esta questão, foi perguntado aos trabalhadores como era feito o tratamento 

de água e as condições de saneamento. Quanto ao tratamento de água, os trabalhadores 

responderam que este era feito com cloro, colocado diretamente nas caixas d’água. 

Com relação à destinação dos dejetos, 97,3% responderam fossa séptica, enquanto 2,7% 

destinavam para fossa negra. 

De acordo com Andrade (2006), a fossa séptica é um instrumento de esgoto que trata, a 

nível primário, os esgotos domésticos. No entanto, não é completo como uma estação de 

tratamento de esgotos. Quanto à fossa negra, esta é um buraco cavado na terra onde a água dos 

chuveiros, pias e vasos sanitários são despejados e infiltram imediatamente no solo. 
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Nogueira (2008) corrobora com a discussão ao afirmar que a rede de esgoto é outro 

serviço público básico que melhorar a qualidade da água consumida, contribuindo para a redução 

da mortalidade infantil e esperança de vida ao nascer. A alternativa a isso é, em geral, nos sítios 

urbanos, a vala negra e o esgoto a céu aberto. Nesse caso tanto a população infantil quanto a 

adulta fica exposta às doenças infecciosas. 

A alternativa rede de esgoto ou jogado a céu aberto não foram ressaltadas pelos 

trabalhadores entrevistados. 

Os dados sobre as condições de moradia apontaram o acesso de quase 100% a casa 

própria, assim como ao serviço de saneamento básico, o qual tem uma relação direta com a 

saúde. 

Conforme Linard (2011, p. 96), os indicadores de moradia e acesso ao serviço de 

saneamento básico possibilitam menores níveis de incidência de doenças, sobretudo, aquelas 

veiculadas pela água; desta maneira, favorecem melhores condições de vida. 

Assim, pode-se concluir, a partir dos dados, que os trabalhadores possuíam condições 

básicas de moradia e saneamento. 

 

5.1.3 Aspectos econômicos 

Segundo Mayorga (1999, p. 121), os níveis e formas de remuneração se refletem, 

diretamente, nas condições de vida. Assim, problemas sociais como o baixo padrão alimentar, a 

mortalidade infantil, a precariedade de habitação, a deficiência na instrução, etc, “[...] todos se 

encontram intimamente associados à baixa renda auferida por extensas camadas da população”. 

De acordo com os dados obtidos junto às empresas cerâmicas, a política salarial variava 

da seguinte forma, na empresa A e B, todos os trabalhadores tinham carteira assinada, recebendo 

um salário mínimo pelo seu trabalho. Já na empresa C, existiam trabalhadores que não tinham 

carteira assinada, recebendo um valor inferior a um salário mínimo. 

Os dados obtidos durante as entrevistas apontaram que 70,58% dos trabalhadores 

recebiam um salário mínimo, enquanto 23,52% ganhavam entre um e dois salários mínimos.  

A tabela 3 apresenta todos os dados relacionados à remuneração dos trabalhadores 

obtidos durante as entrevistas.  
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Tabela 3 – Distribuição absoluta e relativa dos trabalhadores, segundo a remuneração 

Remuneração dos 

trabalhadores 

Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Um salário mínimo 36 70,58% 
De 1 a 2 salários mínimos 12 23,52% 

Inferior a um salário mínimo 3 5,9% 
Total 51 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Cabe destacar que os trabalhadores que afirmaram receber mais de um salário mínimo 

eram aqueles que trabalhavam por produção, ou seja, quanto mais produziam mais ganhavam. 

Vale ainda ressaltar que este valor não excedia dois salários mínimos.  

Um ponto que merece destaque com relação a esta informação é que, nas empresas A e 

B, os empresários afirmaram que todos os trabalhadores tinham carteira assinada com um salário 

mínimo, porém durante a conversa com os trabalhadores foi confirmado à existência de 

funcionários que recebiam mais de um salário.  

Esta realidade demonstra que, além do aumento da intensidade do trabalho exigido para 

que haja um aumento na produção, os valores salariais superiores a um salário mínimo não eram 

declarados pelos empresários. 

Dentre os trabalhadores entrevistados na empresa C, estavam os 5,9% que não tinham 

carteira assinada e afirmaram que permaneciam naquela atividade apenas para complementar a 

renda, isto é, faziam um “bico”.  

Assim, apenas este percentual de trabalhadores, 5,9% confirmaram ter outra fonte de 

renda além da cerâmica, enquanto os demais, 94,1% tinham o emprego nas indústrias cerâmicas 

como sua única fonte de renda. 

Quanto à renda mensal da família, os trabalhadores responderam que esta variava entre 

R$ 724,00 (um salário mínimo) 
7
 e R$ 2.200,00.  

De acordo com os trabalhadores entrevistados, as empresas cerâmicas proporcionaram o 

aumento do poder de compra. Este crescimento, conforme dados da entrevista,  estaria voltado 

para o consumo de bens duráveis. 

Com relação a estes bens, mais de 50% dos trabalhadores entrevistados afirmaram ter 

adquirido carro ou moto após ingresso na indústria cerâmica, o que muito contribuiu, segundo os 

                                                           
7 
No momento da pesquisa o salário mínimo era de R$ 724,00. 
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mesmos para facilitar o deslocamento para o trabalho, principalmente dos trabalhadores que 

residiam em localidades próximas às cerâmicas. 

A tabela 4 apresenta o acesso dos trabalhadores a bens duráveis, após inserção na 

indústria cerâmica. 

  

Tabela 4 – Acesso a bens duráveis pelos trabalhadores após ingresso na indústria cerâmica 

no município de Crato – CE  

 

Bens adquiridos Distribuição relativa dos 

trabalhadores 

Fogão a gás 10 

Geladeira 12 

Liquidificador 9 

Televisão 15 

Aparelho de som 9 

Aparelho de DVD 9 

Bicicleta 6 

Carro ou moto 28 
                            Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 

Conforme Linard (2011), o acesso a bens duráveis está associado além da inserção nas 

cerâmicas, a disponibilidade de crédito e o parcelamento das compras. 

Esta conjuntura foi também citada durante as entrevistas, os trabalhadores confirmaram 

que a inserção no setor possibilitou o acesso a bens, mas não deixaram de destacar que a 

possibilidade de parcelamento nas compras foi também um fator fundamental para que ocorresse 

o acesso a estes bens. 

Segundo Bastos (2008), a transferência de recursos do Programa Bolsa Família é um dos 

fatores que vem gerando impacto no aumento popular de consumo de bens duráveis. A segurança 

que as famílias ganharam que vão receber o benefício contribuiu para esse crescimento. O 

crescimento do salário mínimo e a ampliação do crédito também influenciam este acesso da 

classe C a bens duráveis. 

 

5.1.4 Saúde e lazer 

O acesso a saúde é considerado um dos principais elementos na avaliação da qualidade 

de vida das populações. 
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Para Almeida; Gutierrez; Marques (2012, p.38) a saúde é um indicador influenciado pelo 

ambiente, pelo estilo de vida, pela biologia humana e pela organização do sistema de atenção à 

saúde em que o sujeito está inserido.  

Ainda conforme os autores supracitados existe uma relação entre qualidade de vida e 

condições de saúde, expressada e comprovada por instrumentos e indicadores objetivos.  Estas 

condições são determinadas pelas possibilidades de acesso aos serviços de saúde que são 

disponibilizados à população (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

No que se refere ao acompanhamento básico de saúde, 21,57% dos trabalhadores 

entrevistados afirmaram que naquele momento a comunidade onde residiam estava descoberta 

pelo serviço de agente de saúde. Enquanto os demais, 78,43% responderam que existiam agentes 

de saúde que cobriam a localidade onde residiam. Destes, 22,5% consideraram este serviço como 

bom, enquanto os demais, 77,5% afirmaram que este serviço apresentava algumas falhas, dentre 

elas, o longo intervalo entre uma visita e outra as famílias. 

Dos trabalhadores entrevistados, apenas 9,8% residiam em localidades onde existiam o 

Programas de Saúde da Família (PSF), os demais moravam em locais onde não existiam postos 

de saúde e quando necessitavam deste serviço eram obrigados a se deslocar para outras 

localidades.   

Assim, com relação aos serviços básicos de saúde, a maioria dos trabalhadores apontou 

para a existência de deficiências, além do que ainda se verificou que havia localidade descoberta 

por este serviço. Esta realidade compromete a qualidade de vida da população, visto que o acesso 

à saúde é um dos pontos fundamentais para a vida de qualquer ser humano. 

Quando perguntados sobre a decorrência de alguma doença em virtude de seu trabalho 

na cerâmica, tais como alergias, enxaquecas, outros, os trabalhadores afirmaram não que não 

tinham problemas de saúde relacionados à sua atividade. 

Foi também perguntado se em caso de doença ocasionada pelo trabalho à empresa 

oferecia algum tipo de tratamento. Tanto os empresários quanto os trabalhadores responderam 

que não. Na empresa A, o empresário apenas sinalizou que, se algum trabalhador viesse a 

apresentar problema relacionado ao trabalho na cerâmica, este seria apenas transferido de setor.  

Conforme Amorim e Motta (2013), o setor cerâmico apresenta um elevado índice de 

acidentes de trabalho, e uma das razões para esta realidade é a falta de segurança no ambiente de 

trabalho.  
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Os autores supracitados ainda complementam que, a questão da prevenção dentro do 

ambiente de trabalho é importante para orientar gestores e trabalhadores em questões 

relacionadas aos procedimentos corretos no processo produtivo, porque se cria uma cultura de 

segurança. Assim, a qualidade de vida no ambiente de trabalho diminui consideravelmente 

acidentes e doenças ocupacionais (AMORIM E MOTTA, 2013). 

Desta forma, durante as entrevistas esta questão foi abordada, quando perguntado sobre 

a utilização dos Equipamentos de Segurança Individual (EPI’s). 

Todos os trabalhadores responderam que a empresa oferecia equipamentos de segurança, 

tais como, luvas, botas, protetores de ouvido, máscaras e capacetes. 

No entanto, vale destacar que embora as empresas disponibilizassem tais equipamentos, 

apenas na empresa A, foi observado à utilização dos equipamentos pelos trabalhadores. Nas 

demais empresas, B e C, alguns trabalhadores utilizavam apenas capacetes, enquanto outros não 

estavam, no momento da pesquisa, usando nenhum dos equipamentos obrigatórios.  

Esta realidade foi justificada pelos empresários e confirmada pelos trabalhadores, que 

declararam não usar os equipamentos porque não gostavam, mesmo tendo conhecimento de que 

são necessários para saúde e segurança exigida naquele tipo de atividade. 

Quanto ao lazer, este é entendido como um dos elementos essenciais para a melhoria da 

qualidade de vida.  O excesso de trabalho, estresse, falta de tempo para outras atividades que não 

aquelas rotineiras, estão amplamente reconhecidas nos discursos da atualidade como práticas que 

afetam a qualidade de vida dos indivíduos. 

Sobre esta questão Harada et al.,[?], acrescenta que as ocasiões de lazer coletivos 

auxiliam na aproximação e convivência entre as pessoas, além de prevenir e/ou diminuir a fadiga 

e o estresse, muitas vezes, decorrentes da sobrecarga de trabalho. Assim, “[...] a promoção da 

saúde vai além de um estilo de vida saudável, ela segue na busca de um bem-estar global, 

individual e coletivo”. O paradigma da saúde como qualidade de vida requer uma ação 

abrangente, que extrapola o setor saúde como único responsável. 

Para Pillatti; Bejarano (2005), as relações entre qualidade de vida e qualidade de vida do 

trabalhador estão entrelaçadas, visto que temas como saúde, satisfação, motivação, estresse, lazer, 

dentre outros, permeiam esses conceitos.  

O lazer é entendido como uma forma do ser humano e do trabalhador melhorar a saúde, 

o estado emocional e o bem estar. No caso dos trabalhadores do setor cerâmico, o stress de 
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trabalhar a semana inteira em uma atividade que exige um esforço físico tão desgastante, dispor 

de um tempo para atividades de lazer é muito importante para a melhoria da qualidade de vida.  

Durante a pesquisa observou-se que apenas a empresa A oferecia algumas atividades de 

lazer, tais como, campeonatos de futebol, confraternização natalina, sorteios de brindes e passeios 

no dia do trabalhador. Os trabalhadores das empresas B e C, afirmaram que as empresas não 

ofereciam nenhum tipo de lazer para seus funcionários. 

Fora do âmbito das empresas, dos trabalhadores entrevistados, 54,9% citaram o futebol 

como principal lazer, 15,7% destacaram que frequentavam festas e bares como ambiente de lazer 

e os demais, 29,4% usavam seu tempo de lazer assistindo televisão. 

 

          5.2 Perfil dos moradores 

 
O perfil dos moradores entrevistados revelou que 63,9% eram do sexo feminino e 36,1% 

do sexo masculino. A maioria dos entrevistados, 75,6% eram pessoas com 40 anos ou mais, 

enquanto 24,4% tinham idades entre 19 e 28 anos. Quanto ao tempo que residiam nas 

comunidades, 72, 2% afirmaram que sempre moraram nas localidades, e os demais, 27,8% já 

residiam há mais de 10 anos, fato este que contribuiu para que tivessem acompanhado as 

mudanças ocorridas no local. 

Os moradores citaram motivos diversos que os levaram a residir no local, tais como, 

comprou uma casa no local devido ao preço ser mais em conta, casou-se com alguém do local, 

acesso a emprego e ao fato de existir escolas mais próximas para o estudo dos filhos. 

 

5.2.1 Grau de instrução dos moradores 

A educação é considerada como um dos pontos fundamentais para o alcance do 

desenvolvimento, ela é entendida como uma ferramenta necessária para a melhoria da qualidade 

de vida das populações.  

No entanto, muito embora se reconheça a importância da educação como base para 

qualquer processo de desenvolvimento, ainda existem muitas pessoas que estão à margem desse 

avanço, fazendo parte das estatísticas que mostram o baixo nível de escolaridade das populações.  
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De acordo com dados do SIAB, na comunidade Monte Alegre o percentual da população 

com 15 anos ou mais era de 82,84% em 2013. Na comunidade Lagoinha esse percentual era de 

82,92% (CRATO, 2013). 

No caso dos moradores que participaram da pesquisa, os dados demonstraram que a 

realidade educacional é preocupante, devido ao baixo nível de escolaridade. 

Observou-se que, no momento da pesquisa o percentual de moradores sem escolaridade 

era elevado. Estes moradores, que representam 27,8% dos entrevistados justificaram esta 

realidade ao ressaltarem que as dificuldades para eram imensas, principalmente porque tinham 

que trabalhar na agricultura e o acesso a escola era muito difícil.  

Nogueira (2008, p. 59) reflete sobre esta questão ao afirmar que é consenso que ser ou 

não ser alfabetizado é fundamental para a qualidade de vida, pois “[...] a capacidade de ler e 

escrever dá acesso à informação, abre espaço em termos de oportunidade de emprego e 

possibilita uma integração social mais ampla”. 

Dos moradores entrevistados, 13,9% concluíram o ensino Fundamental I, enquanto 

apenas 8,3% concluíram o Fundamental II. Dos entrevistados, apenas 11,1% chegaram a concluir 

o ensino médio. 

A tabela 5 apresenta as informações sobre o grau de instrução dos moradores. 

 

Tabela 5 – Distribuição absoluta e relativa dos moradores segundo o grau de instrução 

Grau de instrução Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sem escolaridade 10 27,8 

Analfabeto funcional 3 8,3 

Ensino fundamental I 

completo 

5 13,9 

Fundamental I incompleto 9 25,00 

Ensino fundamental II 

completo 

2 5,6 

Fundamental II incompleto 3 8,3 

Ensino médio completo 4 11,1 

Total 36 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Cabe destacar que no momento da pesquisa existiam escolas de ensino fundamental nas 

localidades pesquisadas e em localidades próximas. Quanto ao ensino médio, para cursar as 

pessoas precisavam se deslocar para a Sede do Município ou para o distrito de Ponta da Serra. 
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O fato de todos os moradores entrevistados apresentarem relação com o setor cerâmico 

pode estar relacionado ao nível de escolaridade naquelas localidades.  

Conforme Linard (2011), à absorção de mão de obra no setor cerâmico relacionadas ao 

baixo nível de escolaridade, limita a inserção dessas em mercado que exija grau de escolaridade 

mais elevado. 

Ademais, o baixo nível educacional dos moradores aponta para a reprodução desta 

realidade, diante de um crescente número de jovens que adentram nas empresas cerâmicas e 

abandonam os estudos. 

Desta forma, o crescimento das atividades cerâmicas e a disponibilidade de empregos 

retratam o crescimento baseado na economia de mercado, onde se observa a busca pelo lucro e a 

exploração da mão-de-obra, sem considerar a importância do investimento na educação, na 

qualificação, alargando ainda mais as desigualdades sociais e econômicas. 

Para Sachs (1993), para se pensar em desenvolvimento e sustentabilidade, deve-se 

considerar que a eficiência econômica necessita ser avaliada em termos macrossociais e não 

apenas através da rentabilidade empresarial, e a melhoria nos níveis educacionais torna-se 

fundamentalmente importante. 

 

5.2.2 Condições de moradia e saneamento 

Para Mayorga (1999), as condições adequadas de moradia e saneamento é um indicador 

importante para se avaliar a qualidade de vida de uma população. 

Corroborando com esta questão, Borges (2013) afirma que a avaliação das condições de 

moradia referentes à qualidade de vida da população abrange as chamadas condições de 

domicílio, isto é, padrão construtivo, abastecimento d’água, instalações sanitárias, etc. 

Souza (2002, p. 44) complementa ao afirmar que o saneamento básico, em seu sentido 

lato, “[...] abrange um conjunto de ações que o homem estabelece para manter ou alterar o 

ambiente, no sentido de controlar doenças, promovendo saúde e bem-estar”.  

Incorpora, pois, políticas de abastecimento d´água, esgotamento sanitário, sistemas de 

drenagem, coleta e tratamento de resíduos sólidos (SOUZA, 2002). 

Considerando esta questão, verificou-se nesta pesquisa que 80,6% dos moradores 

entrevistados possuíam casa de alvenaria própria, enquanto 5,5% residiam em casa de taipa 

própria e 13,9% moravam em casa de alvenaria alugada. 
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Esta realidade aponta para a existência de famílias que não tinham acesso à condições 

mais adequadas de moradia, isto é, casa de alvenaria. Observa-se ainda que existiam moradores 

que não tinham casa própria. 

Todos os moradores dispunham de energia elétrica e água encanada em suas residências. 

Quanto ao tratamento de água, este era feito com cloro, o qual era colocado nas caixas d’água que 

abasteciam as comunidades, mas 25% dos moradores afirmaram que além do cloro filtravam a 

água. 

No que se refere ao destino dos dejetos, 100% das residências destinavam para fossa 

séptica.  

Para Bay e Silva (2011), o saneamento básico é a medida de saúde pública mais eficiente 

no tocante de prevenir doenças e reduzir gastos hospitalares. 

Assim, considerando o aspecto objetivo da qualidade de vida, as condições gerais de 

moradia e saneamento dos trabalhadores e moradores do entorno apresentavam os recursos 

mínimos necessários à saúde e bem-estar humano.  

No entanto, apesar dos dados obtidos junto às entrevistas com os moradores apontarem 

para este aspecto, é importante considerar que fora das moradias as condições de saneamento não 

eram favoráveis. Durante a pesquisa de campo foi possível observar ruas com esgoto a céu 

aberto, por onde transitavam adultos e crianças. Desta forma, pode-se afirmar que, se por um lado 

existiam algumas medidas utilizadas com relação ao tratamento da água e saneamento, por outro, 

esta situação afetava igualmente a saúde daquelas pessoas. 

Vale lembrar que o saneamento emerge como um dos grandes problemas com o aumento 

populacional, associado à ausência de políticas públicas, principalmente nas áreas mais pobres, 

cuja situação é mais grave. 

Souza (2002, p.44) leva em consideração que o saneamento deve refletir e condicionar 

diretamente a qualidade de vida “[...] determinada historicamente através de políticas públicas 

envolvendo aspectos socioeconômicos e mantendo uma interface com as políticas de saúde, meio 

ambiente e desenvolvimento”.  

 

5.2.3 Aspectos econômicos 

Conforme Alves; Lopes; Contini (2006, p. 51), um dos fatores que contribuiu para que 

houvesse uma redução da mão de obra que vivia apenas da agricultura é o fato da remuneração 
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ser muito baixa, especialmente para os estabelecimentos de área inferior a 100 ha. O êxodo rural 

e a redução do número de estabelecimentos, assim como a busca pelo emprego na indústria, são 

decorrências dessa baixa remuneração. 

Além da baixa remuneração, o campo perdeu trabalhadores pela própria desarticulação 

da agricultura como alternativa de renda. 

Deve-se levar em consideração, conforme Nogueira (2009, p. 56), que para se pensar em 

qualidade de vida e sustentabilidade, é importante levar em conta que a maior mecanização do 

campo, sem uma política pública de readequação da mão-de-obra, ou mesmo políticas de 

manutenção de famílias de economia familiar, gerou gargalos em outros índices da qualidade de 

vida, como concentração de renda.  

O êxodo rural também pode ser explicado pelo fortalecimento da sociedade de consumo, 

ao passo que a divulgação crescente na mídia funciona como atrativo para a população mais 

jovem. 

No caso das realidades pesquisadas, a inserção muito cedo no mercado de trabalho, além 

da necessidade de emprego e renda, também representa esta tendência, visto que, muitos dos 

trabalhadores afirmaram que o emprego nas cerâmicas possibilitou o acesso a bens, que quando 

trabalhavam na agricultura não tinham condições de adquirir. 

Para Linard (2011, p.102), estas realidades fortalecem a tendência das comunidades para 

o trabalho nas cerâmicas em vez da agricultura e aos benefícios dos programas sociais do 

Governo Federal. 

Confirmando esta realidade, observou-se que além da indústria cerâmica, alguns 

moradores tinham outras fontes de renda. 

Verificou-se que a renda proveniente da cerâmica associada ao Programa Bolsa Família 

representava um percentual de 25%, assim como renda oriunda da aposentaria associado à 

indústria cerâmica, onde se verificou igual percentual, 25%.  

Conforme os dados, dos moradores entrevistados, 25% tinham renda oriunda apenas da 

indústria cerâmica. 

Observa-se também que apenas 2,8% dos moradores tinham sua fonte de renda 

proveniente da agricultura associada à cerâmica.  

A tabela 6  apresenta esta composição da fonte de renda mensal dos entrevistados. 
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Tabela 6: Fonte de renda mensal dos moradores dos sítios Juá, Lagoinha e Monte Alegre no 

Município de Crato- CE. 

Fonte de renda Frequência absoluta Frequência relativa( %) 

Indústria cerâmica 9 25% 
Cerâmica+ Bolsa Família 9 25% 
Cerâmica+ aposentadoria 9 25% 
Cerâmica+ comércio 2 5,5% 
Cerâmica+ agricultura+ Bolsa 

Família 

3 8,3% 

Cerâmica + aposentadoria 

+PBF 

2 5,5% 

Cerâmica+ aposentadoria + 

agricultura 

1 2,8% 

Cerâmica + agricultura 1 2,8% 
Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

   

No momento da pesquisa a renda mínima das famílias entrevistadas era de R$ 724,00 e a 

renda máxima R$ 1.700,00. 

Para Linard (2011, p. 102), o baixo nível de renda é um aspecto que contribui, entre 

outros fatores, “[...] para restringir o acesso à alimentação saudável, diversificada e de qualidade, 

bem como, ao atendimento de saúde de qualidade, contribuindo para a falta de conforto nas 

habitações e restrição ao acesso dessas pessoas ao lazer”. 

De acordo com dados da PNAD (2013), houve um crescimento do acesso da população 

mais pobre a estes bens (IBGE, 2014). Com relação a esta questão, todos os entrevistados 

afirmaram dispor de aparelho televisor em suas residências, o que reforça a ideia de que a 

televisão é a principal fonte de lazer indicada pelos moradores entrevistados. 

Apesar do fogão a gás aparecer em segundo lugar, ainda existiam famílias que 

utilizavam fogões abastecidos por lenha ou carvão. 

No caso do acesso a carro ou moto, os moradores afirmaram que conseguiram adquirir 

estes bens quando um dos membros da família passou a trabalhar na cerâmica. 

Todos os moradores entrevistados confirmaram que o setor cerâmico contribuiu para 

promover o desenvolvimento econômico e social das famílias, principalmente porque gerou 

emprego e renda. 

Assim, 100% dos moradores entrevistados afirmaram que  houve crescimento no acesso 

a bens duráveis. 
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A tabela 7 apresenta o acesso a bens duráveis pelos moradores entrevistados. 

 

Tabela 7: Acesso dos moradores dos sítios Juá, Lagoinha e Monte Alegre a bens duráveis. 

Bens adquiridos Distribuição relativa dos 

moradores 

Fogão a gás 30 

Geladeira 28 

Liquidificador 24 

Televisão 36 

Aparelho de som 15 

Aparelho de DVD 6 

Bicicleta 8 

Carro ou moto 16 

                             Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

               

No entanto, mesmo observando que houve um crescimento no acesso a bens duráveis, 

deve-se levar em consideração que este acesso ainda ocorre em um contexto no qual as 

desigualdades ainda são alarmantes, ao passo que ainda existem pessoas que não tem acesso aos 

bens mais básicos, e vivem em precárias condições. 

De acordo com Silva; Souza; Leal (2012) é importante lembrar que ainda é necessário 

desvendar o que se busca por uma sustentabilidade que deseja reduzir, de forma efetiva o 

agravamento das desigualdades sociais e econômicas, as quais ameaçam a qualidade de vida das 

populações. 

 

5.2.4 Acompanhamento básico de saúde 

A saúde da população está entre os principais indicadores de qualidade de vida. De 

acordo com Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, a política nacional de atenção básica 

tem como um de seus fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviço de saúde 

de qualidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

No entanto, este objetivo não se verifica em todas as realidades. No caso das 

comunidades pesquisadas, nos sítios Juá e Lagoinha existiam acompanhamento feito por agentes 

comunitários de saúde, mas no sítio Monte Alegre este serviço estava descoberto. 

De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, este problema decorria do reduzido 

número de agentes de saúde no Município.   
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Para Silva e Ribeiro (2009, p. 5), os agentes comunitários de saúde desempenham 

importante papel nas comunidades, pois “[...] são preparados para orientar as famílias sobre 

cuidados com sua própria saúde, assumindo um papel de sujeito educativo, produzindo 

conhecimentos, estimulando a reflexão e a capacidade de análise crítica”. 

Outro ponto que merece destaque é que, no momento da pesquisa em nenhuma das três 

comunidades existiam postos de saúde. As pessoas precisavam se deslocar para outras localidades 

para receberem atendimento de saúde.  
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6 QUALIDADE DE VIDA NA PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Além da percepção objetiva, a qualidade de vida aborda também a percepção subjetiva. 

Conforme Almeida; Gutierrez; Marques (2012, p. 20), a esfera subjetiva se faz sobre a percepção 

individual dos sujeitos em relação a sua condição de vida. Logo, existe uma diferença entre a 

objetividade e a subjetividade da qualidade de vida. Enquanto a primeira aborda índices 

quantitativos gerais, a segunda busca a percepção dos sujeitos frente a itens selecionados.  

Portanto, a natureza subjetiva busca responder como os sujeitos sentem ou o que pensam 

das suas vidas, assim como concebem o valor dos componentes tangíveis da qualidade de vida. 

No entanto, o fato de existirem percepções mais voltadas à análise subjetiva e outras 

ligadas à objetiva são tendências que se complementam e, associadas, configuram o atual campo 

de conhecimento em qualidade de vida (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES (2012, p. 31). 

Desta forma, neste capítulo são discutidas as percepções dos sujeitos acerca da 

influência do setor cerâmico, isto é, como consideram as suas condições de vida, as 

transformações ocorridas no espaço e como percebem a relação do setor com o meio ambiente. 

Assim, com base nas falas dos sujeitos foram definidas algumas categorias. Com relação 

às falas dos trabalhadores as categorias definidas foram:  

 Fatores que levaram a inserção no setor; 

 Melhorias nas condições de vida atribuídas ao trabalho nas cerâmicas; e 

 Percepção ambiental dos trabalhadores. 

Com relação às falas dos moradores, foram definidas as categorias: 

 Como percebiam as transformações ocorridas no espaço; 

 Incômodos relacionados a residir próximo ao setor; 

 Saúde e lazer; e 

 Percepção ambiental dos moradores. 

 

          6.1 Trabalhadores 

 

6.1.2 Fatores que levaram a inserção no setor 
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O trabalho nas indústrias de cerâmicas vermelhas, sobretudo no setor de produção, é 

uma atividade que exige um notável esforço físico, levando a uma jornada de trabalho cansativa, 

principalmente para aqueles que trabalham por produção, “quanto mais produz mais ganha”. 

Como já destacado anteriormente, é um setor que apresenta como uma das suas 

características o baixo nível de escolaridade dos trabalhadores, o que reduz suas chances de 

melhores oportunidades no mercado de trabalho. 

Considerando esta realidade e visando compreender a percepção dos trabalhadores do 

setor, foi perguntado sobre os fatores que os levaram a trabalhar nas cerâmicas no Município de 

Crato-CE. 

Nas palavras dos trabalhadores, os motivos se resumiram a falta de outras oportunidades 

de trabalho e necessidade de emprego, conforme apresentado nas falas do Sr. João, Pedro e Luis: 

 

Meus pais não podia sustentar “eu” e meus irmão e eu tinha que arranjar emprego. Não 

podia estudar porque precisava era trabalhar e não tinha outra oportunidade aqui, o jeito 

era ser esse mesmo. Aqui por “esses” canto ninguém mais vive da roça, se não trabalhar 

aqui a gente ia viver de quê? (JOÃO). 

 

Primeiro porque aqui não tem oportunidade de emprego e também porque a gente faz 

mais de um salário aqui, se fosse pra viver de roça como é que ia ser? Eu também não 

tenho estudo, sei que não posso arrumar uma coisa melhor (PEDRO). 

 

A gente não tem outra oportunidade aqui, emprego é muito difícil “pra” quem não tem 

escola, mas o trabalho é muito pesado (LUIS). 

 

O primeiro ponto que merece destaque é que eles deixaram transparecer que o fato de 

trabalharem nas cerâmicas decorria da necessidade de emprego e renda, esse foi colocado como o 

principal motivo de tal inserção.   

O baixo nível de escolaridade também aparece justificado nos discursos, quando 

afirmaram que precisavam trabalhar, diante da impossibilidade dos pais em mantê-los apenas na 

escola. 

De acordo Moreira (2013, p.12), o maior problema com relação à necessidade de 

inserção no mercado de trabalho, especialmente para jovens de baixa renda, é porque este fato se 

torna um empecilho para a elevação da escolaridade e da qualificação. “É observado que quanto 

mais cedo se adentra ao mercado, mais precária é a referida ocupação e maior é o prejuízo com 

relação à educação.  
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Outro ponto que merece destaque nas palavras dos sujeitos é o sentimento de 

conformidade, quando afirmaram que trabalhavam ali porque sabiam que não iriam encontrar 

uma melhor colocação no mercado de trabalho. 

Ellery e Gadelha (2012, p.21) discutem sobre esta questão quando consideram que os 

chamados filhos das classes e/ou camadas populares acabam por ficarem excluídos de melhores 

oportunidades no mercado de trabalho, em função de não preencherem as exigências mínimas 

requeridas pelo “novo mundo do trabalho”. 

Os trabalhadores entrevistados, ao mesmo tempo em que falaram sobre a falta de outras 

oportunidades, justificaram a inserção no setor em virtude da possibilidade de ganhar mais de um 

salário.  

Observa-se que a jornada de trabalho foi descrita como cansativa, principalmente porque 

aqueles que ganhavam um pouco mais que um salário trabalhavam por produção, o que justifica 

também a falta de dinamismo para continuarem seus estudos, isto é, inserem-se no setor porque 

necessitam de emprego, mas a intensidade do trabalho faz com que a continuação na vida 

estudantil se torne cada vez mais distante. 

Diante deste contexto, Ellery e Gadelha (2012, p. 38) reafirmam que a baixa ou até 

mesmo inexistente escolaridade, contribui para que esse perfil de público adentre em postos de 

trabalho precários, “[...] repercutindo fortemente na trajetória profissional por favorecer ciclos de 

alta rotatividade e de baixa remuneração”. 

Esta realidade, que existe não apenas no setor cerâmico do Município de Crato-CE, 

contribui para a reprodução de mão de obra barata e desqualificada. 

De acordo com Ellery e Gadelha (2012, p.18), essa condição acaba por se reproduzir no 

nível educacional familiar, levando as próximas gerações a terem, quase sempre, também baixa 

escolaridade, e por consequência, inserção desqualificada no mundo do trabalho.  

Assim, conclui-se que a busca pela sustentabilidade em realidades como estas, precisam 

dispor de políticas e ações voltadas para estes pontos de estrangulamento que comprometem a 

melhoria na qualidade de vida dos sujeitos, vítimas do modelo tradicional de desenvolvimento, 

incapaz de repensar na importância social do desenvolvimento.   

 

6.1.3Melhorias nas condições de vida atribuídas ao trabalho na cerâmica 
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De acordo com Almeida; Gutierrez; Marques (2012, p.35), condições de vida é definida 

como os determinantes político-organizacionais da sociedade, que norteiam a relação entre os 

grupos e sujeitos e as variantes de saneamento, transporte, habitação, alimentação, cuidados à 

saúde, entre outros. 

Todos os trabalhadores que participaram da pesquisa atribuíram à indústria cerâmica um 

papel importante na melhoria de suas condições de vida. O ponto mais enfatizado por eles refere-

se à possibilidade de emprego e renda que o setor cerâmico proporcionou, ao considerarem que 

conseguiram obter residência própria, transporte, etc.  

Sobre esta questão Maciel (2010, p. 232), acrescenta que, a possibilidade de alteração 

nos padrões de consumo, a possibilidade de acumular recursos, seja para comprar motos, 

eletrodomésticos e propriedades, aparecem muitas vezes como o sentido de melhorar de vida.  

Assim, ao falarem sobre esta questão, os trabalhadores deixaram transparecer que 

acreditavam que a vinda das cerâmicas, e consequentemente a disponibilidade de emprego e 

renda melhoraram suas vidas. Este fato apareceu nas palavras de todos os trabalhadores, 

sintetizados aqui nas falas do Sr. Joaquim, Carlos e Jonas: 

 

Minha vida melhorou porque eu consegui ter meu dinheirinho, arranjei emprego, mas eu 

tive que deixar os estudos porque não dava pra fazer as duas “coisa” (JOAQUIM). 

 

Antes quando eu não tinha emprego era pior, agora tenho emprego e minha vida 

melhorou porque posso sustentar minha família, só da roça não dava (CARLOS). 

 

Eu deixei de depender dos meus pais, ganho meu salário e minha vida melhorou. Eu não 

tinha emprego porque aqui é difícil e minha família trabalhava na agricultura e eu resolvi 

procurar outro ramo, por isso “vim” trabalhar aqui, posso dizer que as coisas ficaram 

melhor (JONAS). 

 

Como se pode observar, as falas de todos os trabalhadores se direcionaram para a 

melhoria nas suas vidas em decorrência do emprego oriundo das indústrias cerâmicas, mesmo 

reconhecendo que precisaram deixar a escola para trabalhar. 

Para Maciel (2010, 223), “[...] a possibilidade de “melhorar de vida” relaciona-se com a 

perspectiva de modificar positivamente as condições de vida, muitas vezes, classificada como 

precária pela cultura a qual o sujeito encontra-se inserido”. 

A necessidade de inserção muito cedo no mercado de trabalho e as difíceis realidades 

que as pessoas vivenciam, contribuem para que considerem que mesmo diante da impossibilidade 

de melhores postos de trabalho, com melhores remunerações, a vida tenha melhorado. 
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Esta realidade retrata, conforme Camargo (2003), que os interesses político-econômicos 

das empresas e as características inerentes à economia de mercado são incompatíveis, em muitos 

espaços, com a proposta de sustentabilidade. 

Verifica-se, portanto, a existência de muitas realidades onde se reconhece a 

incompatibilidade nas relações entre seres humanos e atividades econômicas, baseadas em 

princípios sociais e econômicos, diante da inexistência do fortalecimento de ambas as dimensões. 

Sepúlveda (2008) complementa a discussão ao afirmar que a dimensão social 

compreende um processo de fortalecimento de sujeitos e grupos, ao passo que estes possam atuar 

como atores sociais e consolidarem-se como tais. 

O reconhecimento da importância do trabalho e sua valorização no conjunto dos setores 

produtivos é também uma perspectiva vislumbrada pela dimensão econômica da sustentabilidade. 

 

6.1.4 Percepção ambiental dos trabalhadores 

 

Com base na teoria de Piaget, Oliveira; Machado (2004) apud Bay; Silva (2011, p.103) 

afirmam que a percepção é encarada como parte integrante da vida do sujeito, sendo uma 

atividade processual. Assim, “[...] entre a percepção e a inteligência existe uma atividade 

perceptiva, considerando que a atividade perceptiva é que nos permite: antecipar, comparar, 

explorar, transpor espacial e temporalmente ou mesmo referenciar”. 

Já a percepção ambiental, conforme Cunha (2013, p. 3), é entendida como a tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, isto é, perceber o ambiente que se está localizado, 

aprendendo a proteger e cuidar dele da melhor forma possível. 

 

A tomada de consciência do ambiente pelo homem, no sentido de perceber o ambiente 

que está incluído, aprendendo a cuidar e proteger o mesmo define-se como percepção 

ambiental. Logo, cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações 

sobre o ambiente em que vive (BEZERRA, 2009, p.2). 

 

Complementa Bay e Silva (2011), ao afirmarem que a percepção ambiental possibilita a 

definição de valores pelo indivíduo com relação ao meio que o cerca, gerando sentimentos, 

reações e interações positivas ou negativas sobre o ambiente.  
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No caso da produção cerâmica, a sua relação com o meio ambiente é de exploração direta 

dos recursos naturais. Desde a retirada da argila até a utilização da lenha como insumo 

energético, a indústria cerâmica deixa sua marca na natureza. 

De acordo com Linard (2011), a descaracterização da paisagem, o aumento da poluição 

atmosférica, e o aumento da temperatura local, são efeitos negativos associados à atividade 

cerâmica. 

Considerando esta realidade, buscou-se compreender como os trabalhadores percebiam a 

relação entre o setor cerâmico e o meio ambiente. 

Embora o impacto da atividade sobre o meio ambiente seja algo tão visível, 

principalmente devido à modificação da paisagem, quando indagados sobre esta questão os 

trabalhadores demonstram não conhecer a dimensão do impacto negativo deixado pelo setor. Esta 

realidade pode ser verificada nas manifestações do Sr. João, Carlos e Luiz: 

 

Eu acho que não prejudica muito o meio ambiente (JÕAO). 

 

Eu não sei responder não (CARLOS). 

 

Pode ser um pouco ruim, mas não é tanto assim porque eles têm muito barro não vai 

acabar (LUIZ). 

 

O primeiro ponto que merece destaque é que os trabalhadores não demonstraram um 

reconhecimento acerca do impacto negativo da atividade sobre o meio ambiente, e 

consequentemente sobre as comunidades do entorno.  

Mesmo os trabalhadores da empresa  A, a qual afirmou dispor de projeto ambiental para 

reduzir seu impacto sobre o meio ambiente, demonstraram não perceber esta realidade, ao 

afirmarem que tal atividade não afetava o meio ambiente de forma significativa. Assim, a 

agressão ao meio ambiente era compreendida como algo natural e necessário ao processo 

produtivo. 

Outra questão que aparece nos discursos está relacionada ao pensamento de que um dos 

recursos naturais, o “barro”, como citado acima, é infinito, e essa concepção está implicitamente 

atrelada aos demais recursos naturais utilizados pelo setor. 

Para Hutchison (2000, p.38), os problemas ambientais são frutos das suposições culturais 

subjacentes às relações dos seres humanos com o mundo, “[...] metáforas culturais enraizadas, 
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que visam oferecer ao ser humano um contexto funcional para uma relação com o mundo natural 

e físico a nossa volta, dentre elas, a ideia de natureza como um recurso explorável”. 

Conforme Cunha (2013), a falta de percepção da ideia do limite dos recursos básicos 

como seu desperdício e degradação que afetam a qualidade de vida das populações se devem 

também a baixa escolaridade dos indivíduos. 

Desta forma, a visão do crescimento acelerado a partir da utilização dos recursos naturais, 

como no caso do setor cerâmico, contribui também para que os seres humanos, no caso os 

trabalhadores, não sintam a relação de pertencimento com relação ao meio ambiente, 

simplesmente porque não foram culturalmente instigados a pensar sobre isso, a reconhecer que 

são partes deste meio ambiente, e esse processo desenfreado trará como consequência a 

deterioração da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade de vida. 

Para Capra (1996, p. 25), os problemas ambientais de nossa época estão circunscritos 

numa realidade maior, definido como “[...] uma constelação de concepções, de valores, de 

percepções e de práticas compartilhados pela comunidade global”. 

Complementa ainda o autor supracitado: 

 

(...), os problemas socioambientais de nossa época precisam ser percebidos como 

diferentes facetas de uma única crise, uma crise de percepção, que advém do fato de a 

maioria dos seres humanos concordar com conceitos de uma visão de mundo obsoleta, 

uma percepção de realidade inadequada para lidarmos com o nosso mundo atual... 

(CAMARGO, 2003, p. 98). 
 

Foi também perguntado aos trabalhadores como estes percebiam a preocupação dos 

empresários do setor cerâmico com relação ao meio ambiente. 

A partir daí, os discursos dos trabalhadores passaram a diferenciar-se. Os trabalhadores da 

empresa A apresentaram um discurso divergente dos trabalhadores da empresa B e C. As falas de 

Antônio e Marcos representam os trabalhadores da empresa A: 

 

Sim, aqui onde eu trabalho não tem fumaça como nas outras cerâmicas nem tem 

“zuada”, também porque os donos usam uns equipamentos aí que não deixa sair aquela 

“fumaçona” e nem “zuada” (ANTÔNIO). 

 

Sim, aqui eles tem projeto ambiental pra melhorar o meio ambiente. Eles tem um projeto 

pro meio ambiente aí, plantam eucalipto e “usa” coco babaçu nos forno, mas não sei 

falar muito disso não (MARCOS).  
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Inicialmente pode ser colocado que há certa contradição entre os discursos anteriores e 

estes dos trabalhadores da empresa A. Isso porque, quando perguntados sobre o impacto do setor 

sobre o meio ambiente, as respostas resumiram-se em: “não sei responder”, “acho que não afeta 

muito”, “eles têm muito barro”.  

No entanto, quando questionados sobre o posicionamento dos empresários com relação ao 

meio ambiente, os trabalhadores da empresa A afirmaram que o empresário tem projeto de 

redução de impacto ambiental.  

Sobre esta questão pode-se entender que estes trabalhadores, por demonstrarem 

anteriormente não reconhecer nenhum impacto negativo, reproduziram aqui o discurso da 

empresa onde trabalhavam, mostrando que não há uma preocupação da empresa em conscientizar 

seus funcionários acerca de questões de cunho ambiental, informações estas que aparecem apenas 

na mídia, como pode ser observado no discurso abaixo, retirado do site da empresa que se diz 

socioambientalmente responsável: 

 

(...) há vários anos vem se preocupando não só em proporcionar um produto de 

qualidade, mas também em minimizar os impactos ambientais causados na fabricação de 

produtos cerâmicos. (...) Pois o nosso propósito é ajudar a construir, do Cariri para o 

Brasil, visando à melhoria da qualidade de vida e o maior aproveitamento de nossas 

reservas. 
 

Assim, verifica-se que as falas dos trabalhadores representam uma reprodução do discurso 

da empresa onde trabalham. 

Nas demais empresas, B e C, a percepção dos trabalhadores foram representados pelas 

palavras de Manoel e José Ailton: 

 

Nunca ouvi falar nada aqui não. Eu sei que tem uma cerâmica ali que tem “essas coisa 

aí”, planta eucalipto, mas aqui não tem nada disso não (MANOEL). 

 

Não, aqui não tem nada disso não, o dono daqui não tem esse negócio de ambiente que 

tem em umas cerâmicas aí (JOSÉ AÍLTON). 

 

Os discursos confirmam as informações obtidas junto às empresas B e C, apontando para 

a não preocupação dos empresários com relação ao meio ambiente. 

Para Andrade; Tachizana; Carvalho (2002), no que se refere à responsabilidade das 

empresas com relação ao meio ambiente, uma série de mudanças culturais ocorreu ao longo do 

tempo, mas muito ainda precisa ser feito como forma de concretizar uma nova forma de agir e 
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pensar. Corroborando com esta questão, Almeida (2009, p. 46) enfatiza que as empresas globais 

“[...] mais do que qualquer outra instituição, têm um papel a desempenhar no enfrentamento dos 

grandes desafios ambientais e sociais”. 

Portanto, observa-se que mesmo existindo esta evolução, conforme as visões dos autores 

supracitados, ainda existem muitas realidades onde isto não se verifica, o que demonstra que não 

há uma preocupação com o meio ambiente e nem tampouco com os agentes envolvidos, visando 

meramente à questão econômica. 

Sobre esta questão, Sachs (1993) enfatiza que a visão econômica voltada para o lucro, 

não permeia a proposta do desenvolvimento sustentável, visto que, a proposta é entender as metas 

econômicas e ecológicas não como conflitantes, mas entendermos que os sistemas econômicos 

dependem, para sua sobrevivência dos sistemas ecológicos de sustentação da vida. 

Foi também perguntado aos trabalhadores como estes percebiam a situação das 

comunidades do entorno. Nas suas palavras, mais uma vez não houve uma relação entre o 

impacto negativo do setor com o meio ambiente, e nem tampouco com o reflexo sobre os 

moradores.  

As manifestações pautaram-se apenas no aspecto econômico, isto é, na quantidade de 

emprego e renda gerados pelo setor, como pode ser observado nas falas de João, Carlos e 

Antônio: 

 

Muito melhor. Já pensou se não fosse essas cerâmicas como era a vida desse povo. Só dá 

pra viver aqui por causa disso (JÕAO). 

 

A situação da comunidade daqui só fez foi melhorar porque não precisa sair pra outro 

lugar pra procurar emprego (CARLOS). 

 

Muito melhor porque essa comunidade só melhorou de vida por causa dessas cerâmicas, 

se não fosse era muito pior. A situação da comunidade melhorou porque também trouxe 

coisas boas para os comerciantes daqui (ANTÔNIO). 

 

Ficou claro mais uma vez que não existia uma percepção dos trabalhadores sobre o 

impacto negativo do setor, deixando transparecer que, mesmo diante das tantas problemáticas 

trazidas pelas cerâmicas, a visão está direcionada para o impacto econômico, no sentido da 

geração de emprego e renda. Questões referentes à influência negativa sobre a qualidade de vida 

das comunidades do entorno, diante da fumaça, modificação da paisagem, desmatamento, etc., 

não foram por eles mencionadas, mesmo sendo a maioria deles também moradores das 

comunidades afetadas. 
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Desta forma, pode-se afirmar que entre os entraves para a busca de um desenvolvimento 

mais sustentável, está à questão cultural.  

Para Camargo (2003), este entrave estaria associado às diferentes maneiras dos povos 

observarem a natureza e utilizarem seus recursos naturais. Isto influencia o modo como a 

população concebe conceitos como qualidade de vida, qualidade ambiental e desenvolvimento. 

 

          6.2 Moradores 

 

6.2.1 Transformações ocorridas no espaço 

As atividades industriais muito contribuem para transformar os espaços. No caso dos 

sítios Juá, Lagoinha e Monte Alegre, com a instalação das cerâmicas, estas transformações 

ocorreram nos aspectos econômico, social, ambiental e espacial.   

Uma das principais transformações ocorrida no espaço, citado pelos moradores, referia-

se ao crescimento da população que passou a residir nas localidades. 

De acordo com dados do SIAB, a população total das três localidades somava 1.285 

habitantes em 2010 (CRATO, 2010). Ainda conforme a mesma fonte de dados, em 2013 as 

populações dos sítios Lagoinha e Monte Alegre somavam 999 pessoas (CRATO, 2013). A 

população do sítio Juá, de acordo com dados da agente de saúde da localidade, em 2013 era de 

716 pessoas.  Assim, observa-se que a população total das três comunidades, que em 2010 era de 

1.285 habitantes, passou para 1715 em 2013. 

Diante deste contexto, verificou-se que os moradores reconheceram que entre as 

principais transformações estava o crescimento na quantidade de pessoas que passaram a residir 

nas localidades, conforme destacado nas declarações da Sra. Laura e Ana: 

 

Aqui não tinha estrada e nenhuma cerâmica. Quase não existia ninguém morando aqui. 

Hoje tá mais diferente vem sempre gente morar aqui, e tem casa demais, por todo canto. 

Mudou muita coisa, não tinha cerâmica, nem esse lixão aí. Aqui nós vivia da roça e no 

lugar “dessas casa” e das cerâmicas tinha um monte de roça de algodão ( LAURA). 

 

O que mudou aqui “foi” as indústrias que cresceram muito. Também aumentou o número 

de pessoas, aqui não tinha essa vilinha, as casas era longe uma das outras e as cerâmicas 

também aumentaram daqui até no Crato. Aqui tinha bem pouquinha casa, agora tem 

muita porque as pessoas “vei” pra cá porque tem emprego. “As casa” aumentou muito, a 

energia que não tinha e a água encanada, tudo isso mudou pra melhor porque “veio” um 

monte de cerâmica e tem emprego (ANA). 
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Como se pode observar, esse crescimento populacional estava associado, na visão dos 

moradores, à vinda das cerâmicas e a consequente oferta de emprego. Fica explícita também a 

associação da instalação das cerâmicas com transformações positivas, quando enfatizaram que as 

coisas mudaram para melhor porque as cerâmicas se instalaram naquelas localidades.  

No entanto, Andreazza (2013) chama atenção para o fato de que este crescimento na 

quantidade de pessoas em determinados locais pode acarretar vários problemas, tais como, falta 

de lazer, redução de áreas verdes, ocupação de terras reservadas à agricultura e a preservação de 

florestas, etc. 

Sobre esta questão complementa Almeida (2009, p. 31), ao afirmar que o crescimento e 

concentração de pessoas diante da implantação de empreendimentos, “[...] e o consequente 

aumento da demanda por serviços básicos de saúde, habitação, transporte e educação podem 

levar ao colapso desses serviços nas comunidades”. 

O aumento na quantidade de residências foi visto pelos moradores como uma 

transformação positiva, representada nas palavras por um sentimento de conquista. Todos 

relacionaram essas mudanças positivas ao fato de conquistarem sua casa própria. O Sr. Manoel 

expressa este sentimento que foi comum entre as palavras dos demais sujeitos: 

 

Antigamente quase ninguém tinha uma casa que fosse sua, hoje aqui todo mundo tem 

sua casinha, esse lugar mudou muito e foi pra melhor. Hoje tudo é mais fácil e melhor 

pra todo mundo. Quase ninguém tem casa de taipa aqui, só por aí você tira como mudou 

muito. 

 

Além do sentimento de conquista, o sentimento de pertencimento ao local é reconhecido 

nas palavras acima, sintetizando o sentimento dos demais moradores. 

Para Borges (2013, p.20), esta relação de pertencimento e enraizamento revela-se 

fundamental para o entendimento de formas de subjetividade e da relação dos sujeitos com o 

espaço.  

A conquista de um lugar próprio para morar tem um sentido muito forte, conforme 

descrito na fala do Sr. Raimundo: 

 

Quase todo mundo antigamente era morador de alguém aqui nesse lugar. Hoje não existe 

mais ninguém que more no terreno de outro, todo mundo comprou sua casinha. Nossa 

situação melhorou muito, aqui as casas eram quase todas de taipa, hoje quase toda casa é 

de tijolo, e pra mim isso é melhorar a situação. 
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A Sra. Neide, que sempre residiu no sítio Lagoinha, falou sobre as suas percepções 

acerca das mudanças ocorridas com a vinda das cerâmicas. 

 

Esse lugar é uma riqueza, quem disser que aqui é pobre tá mentindo. As cerâmicas 

trouxeram só benefícios para essas pessoas, não é ruim de jeito nenhum, quem disser que 

aqui é pobre está mentindo, isso aqui é uma riqueza. O homem que não trabalhar aqui é 

porque não quer. Antigamente as pessoas recebia aquele caminhão de feira para dividir 

com as pessoas, hoje em dia não tem mais isso porque as pessoas não querem, não 

precisam. Quem disser que o lugar é ruim, é pobre tá mentindo. 
 

A comparação entre a situação que as pessoas da comunidade vivenciaram com o que 

vivenciam, reflete um sentimento de gratidão, associando a vinda das cerâmicas ao que entendem 

como melhoria nas condições de vida.  

As moradoras Laura e Maria, que sempre moraram na comunidade Lagoinha, 

corroboraram com as palavras da Sra. Neide:  

 

Aqui melhorou muito quando as cerâmicas chegaram. Me dê uma casa em outro canto 

dada que eu não quero, aqui tem muita facilidade (LAURA). 

 

Eu consegui criar meus filhos aqui porque nunca faltou emprego, depois dessas 

cerâmicas. Meus filhos e meus netos conseguiram comprar um pedacinho de chão e 

levantar suas casas por causa do emprego nas cerâmicas. A água encanada só veio por 

causa das cerâmicas. Se não fosse essas cerâmicas até hoje ainda não tinha nada disso 

(MARIA). 
 

Um ponto que merece ser destacado é que discursos como estes representam uma 

reprodução do próprio modelo de crescimento, que acabam alimentando nas pessoas a ideia de 

que a instalação de indústrias, mesmo atraídas por fatores como recursos naturais e mão de obra 

barata, trazem como consequências apenas aspectos positivos, representada nas falas acima por 

um sentimento de gratidão.  

Assim, o que predomina na fala dos sujeitos é a reprodução de um discurso em prol da 

manutenção do resultado econômico, isto é, os pontos negativos não são enfocados. Sobre esta 

questão, as percepções do Sr. Antônio e Lúcia, comprovaram esta tendência:  

 

Tem muito mais gente morando aqui, nossa vida melhorou. Quando a gente vivia da roça 

tudo era mais difícil. Quando essas indústrias “chegou” aqui “vei” mais emprego. 

Quando não tinha inverno à gente passava fome, hoje em dia ninguém vive mais da roça 

e ninguém passa fome também (ANTÔNIO). 

 

Nossa vida melhorou, porque tem de onde tirar a nossa renda, até a convivência da gente 

é muito melhor (LÚCIA). 
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No entanto, embora o sentimento de conquista e pertencimento tenham predominado nas 

palavras dos sujeitos, um fato que merece destaque é que a questão do crescimento na quantidade 

de residências em determinados locais pode resultar em sérios problemas que comprometem a 

qualidade de vida das comunidades. 

No caso das comunidades pesquisadas, percebeu-se que o crescimento na quantidade de 

residências não ocorreu de forma planejada. Existiam residências construídas em espaços sem 

infraestrutura adequada, em espaços cada vez menores, ruas sem calçamentos e de difícil acesso, 

e residências construídas em locais muito próximos a mineração da argila, comprometendo 

consideravelmente a saúde e qualidade de vida daqueles moradores. 

Mesmo que estas problemáticas não tenham sido citadas pelos moradores, e mesmo 

considerando a dimensão subjetiva que circunda a percepção dos moradores, a partir da 

valorização do espaço, da vida comunitária, das suas conquistas, eles podem até não ter 

percepção destes problemas, mas nem por isso o problema deixa de existir e prejudicar as suas 

vidas. 

De acordo com Martine e Mc Granahan (2010), os problemas sociais e ambientais, 

decorrentes do crescimento da população estão intimamente interligados.  Os dois têm suas 

origens na ausência de uma atitude realista com relação ao crescimento da concentração da 

população em determinados locais e o descaso com os problemas do maior grupo social, a 

população de baixa renda. Complementa ainda, os autores supracitados (2010, p.13), ao 

afirmarem que “[...] a maioria da população de baixa renda no Brasil vive em lugares e moradias 

inadequadas devido à ausência de medidas apropriadas para preparar e acomodar o crescimento 

da população. Esse descaso caracteriza a expansão urbana do último século e ainda persiste nos 

dias de hoje”. 

Nas comunidades pesquisadas, outro problema que merece destaque é a intensidade com 

que as cerâmicas utilizam e ocupam os espaços. As áreas utilizadas para instalação e mineração 

da argila são significativamente extensas, reduzindo consideravelmente os espaços para outros 

tipos de atividades, assim como para a expansão das residências. Logo, este fato explica também 

a ausência de planejamento na localização das residências. 
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No entanto, ao serem questionados sobre as mudanças ocorridas nas três localidades, 

apenas o Sr. João e Dona Francisca, os quais sempre residiram naquela área, apresentaram a 

seguinte visão acerca das transformações ocorridas ao longo dos anos:  

 

Sinto falta daquele tempo de roça. A gente tinha espaço para andar e para plantar. 

Quando olho de um lado e de outro só vejo cerâmica, asfalto, carro tudo em cima da 

gente não dá nem “pra” respirar. Hoje não tem mais terra pra gente plantar, os pedaços 

que sobraram são pequenos demais. Além do mais eu e minha mulher estamos sempre 

com a respiração ruim por causa de tudo isso (JOÃO).  

 

Eu sinto falta da roça porque quando eu trabalhava de roça não faltava uma fruta ou 

outra, agora tudo precisa ser comprado (DONA FRANCISCA). 

 

Pode-se perceber um sentimento de insatisfação com o uso do espaço, visto que a 

realidade das comunidades aponta para a redução cada vez maior de espaços viáveis para outros 

tipos de atividades, como por exemplo, a agricultura. 

Outra moradora ao falar sobre esta questão, apesar de reconhecer as modificações sobre 

o meio ambiente, sobretudo em decorrência da instalação das cerâmicas, definiu esta realidade 

como algo positivo, como é o caso da Sra. Neide, uma senhora de 84 anos que sempre morou 

naquela localidade: 

 

Aqui não tinha asfalto era tudo mata, com a vinda das cerâmicas as coisas mudaram, elas 

trouxeram coisa boa. Mudou porque a gente vivia da roça e agora ninguém planta mais, 

era tudo mais difícil pra “nóis”. 
 

Percebe-se que ao mesmo tempo em que a moradora descreveu as transformações nas 

melhorias das condições de vida, ela também as associou ao setor cerâmico, em sentido apenas 

positivo. Mesmo reconhecendo a modificação da paisagem natural ocorrida no local, ela não 

destacou este fato como algo negativo. 

O crescimento das cerâmicas reduziu amplamente o espaço que antes era destinado à 

agricultura. No entanto, mesmo tendo sido a agricultura uma atividade pioneira naquelas 

localidades, como colocada pelos moradores acima, esta realidade é percebida pela maioria dos 

moradores como algo positivo, é este o sentido que se sobressai na fala sujeitos.  

Esta realidade merece ser observada com cautela, pois a instalação de atividades 

industriais, como no caso do setor cerâmico, e seu respectivo uso do espaço, mascara um modelo 

de crescimento predominante onde o lucro justifica a destruição irrestrita dos recursos naturais e 

as transformações irreversíveis são culturalmente tratadas como algo natural e necessário. 
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Portanto, o uso do espaço para fins industriais aparece reconhecido pela maioria dos 

moradores como algo natural e necessário para que melhorias na vida das pessoas das 

comunidades acontecessem. 

As falas dos demais moradores corroboraram com a visão da Sra. Neide, quando 

afirmaram que as transformações percebidas se deram, sobretudo, no que se refere a melhorias 

ocorridas na vida dos moradores, como manifestado pelo Sr. João e a Sra Lúcia: 

 

Aqui mudou muito porque não tinha água, energia e calçamento. Aumentou o número de 

indústrias, que antigamente não tinha e a vida era muito mais difícil (JOÃO). 

 

As coisas mudaram muito e pra melhor, tem muita gente morando aqui, porque hoje tem 

água encanada, tem até um poço profundo, tem calçamento e energia pra todo mundo, 

então as coisas mudaram e foi pra melhor (LÚCIA). 
 

No entanto, Leal; Farias; Araújo (2008, p. 5), discorda destas visões, ao afirmarem que a 

concentração industrial e a consequente concentração de pessoas não deve ser vista apenas pelo 

lado positivo, pois “[...] engendra problemas de poluição do ar e da água, gerando situações de 

graves riscos a saúde da população, sobretudo para as famílias mais pobres que passam a residir 

exatamente nos lugares mais poluídos, porque desvalorizados”. 

Sachs (1993) complementa ao considerar que uma configuração espacial mais 

equilibrada e uma melhor distribuição territorial das moradias humanas, ao contemplar a 

dimensão espacial da sustentabilidade, é fundamentalmente importante para a qualidade de vida 

das pessoas.  

 

6.2.2 Incômodos relacionados a residir próximo ao setor 

Nas três comunidades pesquisadas a proximidade das cerâmicas com as residências era 

algo notório, o que tem influência direta sobre a qualidade de vida das comunidades que residem 

no entorno.  

Durante o seu processo produtivo, as cerâmicas, em maior ou menor quantidade, emitem 

fumaça. De acordo com o relatório setorial cerâmica, o transporte de matéria-prima e a queima de 

combustível nos fornos secadores são os principais responsáveis pela emissão de CO2 neste 

segmento industrial (BERNY; BAJAY; GORLA, 2010). 

Silva e Medeiros (2011, p. 9) corroboram com esta discussão ao afirmar que a produção 

de cerâmica vermelha é responsável também pela ocorrência de um aumento de temperatura 
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próximo a indústria, resultado da elevada temperatura dos fornos e a poluição oriunda da fumaça 

liberada das turbinas e poeira expelida pelo barro. 

 

Os principais impactos associados aos poluentes atmosféricos emitidos durante o 

processo de fabricação da cerâmica estão relacionados às atividades no transporte,  

recepção, manuseio e mistura de matérias-primas e insumos e ao uso de energéticos para 

a queima (FIEMG, 2013, p.39). 

 

Durante a pesquisa pôde-se observar a grande quantidade de fumaça emitida pelas 

indústrias de cerâmicas, as quais estavam instaladas muito próximas as residências. A figura 4 

mostra a emissão de fumaça de duas das indústrias de cerâmica vermelha do Município de Crato 

– CE.  

Figura 4: Fumaça de duas das indústrias cerâmicas no Município de Crato – CE 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

No entanto, mesmo diante da visibilidade da fumaça, dos 36 moradores entrevistados, 

apenas duas moradoras, Lúcia (Monte Alegre) e Joana (Lagoinha) expressaram sentir-se 

incomodadas. 

 

É ruim por causa da fumaça. Quando “tão” queimando “uns” bagaço aí a casa da gente 

fica cheia de pó, isso eu acho ruim (LÚCIA). 

 

Tem fumaça e meus pais que já são de idade “fica” com tosse, piora da alergia 

(JOANA). 
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 Apesar de notório, estes incômodos foram citados apenas por elas, os demais, não 

concordaram com a existência de desconforto por residir perto das cerâmicas, discurso este que 

foi praticamente unânime e está representado nas palavras de Antônio e Juliete: 

 

Morar perto de cerâmica não é ruim, a gente se acostuma com a fumaça que não é tanta. 

Aqui só é mais ruim quando o dono das cerâmicas está tirando barro porque a poeira 

vem toda pra cá, mas agora não estão tirando e nem é uma coisa que acontece todo dia 

(ANTONIO). 

 

As cerâmicas não “causa” incômodo. Sai um pouco de fumaça, mas o vento leva para o 

outro lado e o barulho também não é tanto, já acostumamos, solta apenas essa 

fumacinha, mas o vento leva pro outro lado não vem nem pra esse lado. De primeiro 

fazia barulho, nos últimos tempos parece que eles usam outras máquinas que quase não 

faz barulho, eu acho que não dá pra incomodar ninguém (JULIETE). 

 

Revalidando este discurso, o Sr. José, que residia praticamente em baixo da mineração da 

argila, comprometendo sua segurança e saúde, falou: 

 

Não me incomodo de morar perto de cerâmica não. Sai um “poquinho” de fumaça, mas é 

uma fumaça branca, eles “usa” umas coisas aí que são modernas e essa fumaça que sai 

não faz mal pra ninguém.  
 

A reprodução do discurso surgiu novamente na fala dos moradores, associado a isto se 

observa que não existia conhecimento acerca dos reais problemas. Ademais, além do 

desconhecimento sobre as consequências para saúde e qualidade de vida, os moradores ainda 

buscaram justificar a incidência de fumaça nas localidades.  

É uma prática discursiva que fortalece um sentido diferenciado para os moradores com 

relação aos efeitos da atividade daquela determinada cerâmica sobre sua qualidade de vida, ao 

considerar que a utilização de “coisas modernas”, não prejudicaria a saúde. Assim, por mais 

perceptível e prejudicial que seja a fumaça, dirigindo-se para as residências, o discurso representa 

uma continuação do que está posto em algum lugar na história. 

Sobre esta questão, Joaquim complementou: 

 

Não existe incômodo em morar aqui, ruim seria se não tivesse essas cerâmicas aqui, 

como é que a gente ia ter emprego?” 

 

O vínculo que os moradores têm com o setor cerâmico são refletidos em suas falas, isto 

é, na percepção dos moradores entrevistados, as cerâmicas são responsáveis pelas oportunidades 

de emprego, pelo crescimento e pelas melhorias do local. 
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Novamente observa-se como as pessoas se apresentam subordinadas a um modelo 

dominante que reproduz na sociedade um sentimento de gratidão. As reais consequências, apesar 

de notórias, não são apresentadas, discutidas com aquelas pessoas, que são as mais afetadas 

diariamente. Isto justifica a naturalidade com que tratam à problemática. 

Sobre esta questão, Orsi (2013) considera que, os indivíduos, de forma subjetiva, podem 

não se importar ou ter percepção sobre determinados problemas, como morar próximo a uma 

cerâmica, mas nem por isso o problema deixa de existir e prejudicar sua vida. 

Com relação a incômodos associados ao setor cerâmico, outra questão que merece 

destaque é o barulho proveniente desta atividade. Contribuindo com o barulho das máquinas, a 

movimentação de caminhões, caçambas e tratores ocorria com muita intensidade. Associado a 

isto tinha muita poeira, principalmente por causa das escavações da argila, que acontecia próximo 

a algumas residências.  

De acordo com Berny; Bajay; Gorla (2010, p. 20), as principais fontes de ruído e vibração 

neste setor são as instalações de moagem, mistura e prensagem, “[...] além disso, as atividades de 

transporte em caminhões, tanto de matérias-primas, como de produtos ou resíduos, são, muitas 

vezes, motivo de incômodo à comunidade circunvizinha à empresa”. 

Mas, embora todos estes fatores sejam considerados como incômodos para as 

comunidades do entorno, os moradores não consideraram as atividades das cerâmicas um motivo 

de perturbação. 

No entanto, outros fatores, também relacionados ao impacto sobre a qualidade de vida, 

surgiram ao longo das conversas, que representavam para os moradores, diferentemente das 

cerâmicas, reais incômodos. 

No sítio Lagoinha, além da proximidade com o setor cerâmico, como já mencionado 

anteriormente, o lixão também se encontrava ali localizado, causando grandes transtornos para as 

pessoas, que afirmaram que aquele era o maior problema que existia ali.  

Assim, este fato que afeta significativamente a qualidade de vida daqueles moradores, foi 

citado na fala de todos os entrevistados na comunidade Lagoinha. As moradoras, Lucineide e a 

Sra. Neide se pronunciaram sobre a problemática. 

 

Não tem incômodo morar perto de cerâmica, o que é ruim aqui é o lixão (LUCINEIDE). 
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A cerâmica só tem coisa boa. A única coisa ruim que tem aqui é esse lixão. Traz um 

cheiro muito ruim e ainda tem muita mosca aqui. Tem dia que não conseguimos nem 

comer direito por causa das moscas (NEIDE). 

 

Os discursos acima demonstram que os moradores continuam reconhecendo apenas 

pontos positivos relacionados ao setor, e o vilão passa a ser apenas o lixão.  

Estas visões demonstram uma vez mais a maneira como as atividades industriais fazem-se 

reconhecer nos moradores do entorno.  

Com relação à problemática do lixão, a comunidade já se manifestou algumas vezes, 

visando resolver o problema, conforme matéria abaixo extraída do diário do nordeste: 

 

Moradores das vilas Padre Cícero e Guilherme e Sítio Lagoinha interditam a passagem 

dos carros do lixo, no Sítio Lagoinha, a quatro quilômetros da cidade, na entrada do 

lixão. Portando faixas em protesto contra a falta de um aterro sanitário, os manifestantes 

reivindicam do prefeito o deslocamento de um trator para fazer a remoção do lixo e 

apagar um fogo que há cerca de uma semana irrompeu no lixão. A fumaça atinge uma 

área de três quilômetros quadrados, onde residem cerca de 90 famílias que estão 

prejudicadas com o fumaceiro, acompanhado de fedentina (PELIZZON, 2005). 

Ainda relacionando incômodos com qualidade de vida, alguns moradores do sítio Juá, que 

também afirmaram não ser o setor cerâmico motivo de perturbação, destacaram que se sentiam 

incomodados em residir próximos a uma pedreira. Pois, naquela comunidade, além das 

cerâmicas, ainda existe uma pedreira, a qual, conforme alguns moradores seria motivo de 

incômodo. 

O descampamento e o desmonte da rocha são uma etapa do processo que gera vibrações 

absurdas, diante das detonações com dinamites. 

A poeira é imensa, associado a ela está também o barulho, que é insuportável, onde são 

utilizadas dinamites para fazer a extração (quebra), e a movimentação de caminhões é muito 

intensa. Ademais a modificação na paisagem natural é tão assustadora quanto à de retirada de 

argila pelas cerâmicas. 

Além do barulho, em virtude da utilização de dinamites e tráfego intenso dos transportes, 

a poeira também é muito intensa, no processo de transformação do minério em brita, muito 

utilizada na fabricação de concreto, rodovias e outras obras da construção civil. 

Para Lima e Albuquerque (2012, p.72) a convivência de comunidades com estes fatores, 

condicionada muitas vezes pelo nível de renda como fator que impossibilita o deslocamento para 

outros locais, torna a qualidade de vida destes moradores precária, “[...] uma vez que terão que se 

adaptar às condições ambientais impostas pelo funcionamento da empresa, tais como ruídos, 
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emissões de poeira, abalos sísmicos, transtornos diversos, chegando até mesmo a afetar a sua 

saúde”. 

Diante deste contexto, três dos moradores da comunidade do sítio Juá afirmaram em suas 

falas que a proximidade com esta atividade industrial provocava incômodos, como pode ser 

sintetizado na fala do Sr Antônio: 

 

Não causa incômodo morar perto de cerâmica, tem uma “zoadinha”, mas a gente se 

acostuma, só acho ruim essa pedreira por causa do barulho da explosão e deixa 

rachadura nas casas mais próximas. 
 

Cabe destacar que os demais moradores daquela localidade afirmaram que aquela 

atividade representava mais emprego e mais renda para a comunidade e não trazia nenhum tipo 

de desconforto.  

Embora a maioria dos moradores não reconheça este fato, nota-se que os efeitos negativos 

oriundos do setor cerâmico nas comunidades somam-se a outras problemáticas. Assim, embora a 

maioria dos moradores tenha afirmado não incomodar-se com a proximidade da atividade 

cerâmica, ela continua a existir e somar-se a outras, que também afetam de forma direta a 

qualidade de vida, o que torna ainda mais preocupante a situação daquelas comunidades. 

 

6.2.3 Saúde e lazer: a visão dos moradores 

No cerne das discussões sobre qualidade de vida está a importância atribuída à saúde. 

Para Pedroso e Pilatti (2010), existe uma forte relação entre saúde e qualidade de vida, havendo 

diversos pontos de intersecção entre ambas. Portanto, não se pode falar em qualidade de vida sem 

considerar as condições de saúde da população. 

De acordo com Almeida; Gutierrez; Marques (2012, p. 39), “[...] a qualidade de vida tem 

íntima ligação com os aspectos socioeconômicos de determinada população, que configuram a 

condição de vida dos sujeitos dela integrantes”. Existe uma relação direta entre essas variáveis e 

as condições de saúde e tais condições são determinadas pelas possibilidades de acesso aos 

cuidados à saúde que são disponibilizados à população. 

Conforme dados do SIAB, nas comunidades Lagoinha e Monte Alegre, durante o ano de 

2013, não houve nenhum óbito de crianças menores de um ano e de mulheres gestantes. De 
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acordo com a mesma fonte, todas as gestantes foram acompanhadas durante a gestação, o que 

refletiu de forma positiva na ausência de mortalidade infantil durante o período (CRATO, 2013).  

Em todas as comunidades, verificou-se durante a pesquisa de campo que existiam 

fatores externos as condições internas de habitação, que contribuíam para afetar as condições de 

saúde e qualidade de vida das pessoas ali residentes, tais como:  

- fumaça emitida pelas chaminés das cerâmicas; 

- poeira decorrente das escavações da argila; 

- poeira oriunda das explosões na pedreira e do intenso tráfego de caminhões; 

- mau cheiro oriundo do lixão; e 

- ruas sem calçamentos e algumas com esgoto a céu aberto, por onde transitavam adultos 

e crianças. 

Embora muitas destas problemáticas não tenham sido percebidas e destacadas pelos 

moradores durante suas falas, o fato é que elas não deixam de existir e comprometer a saúde e 

qualidade de vida destas pessoas. 

Assim, diante de tantos fatores que comprometiam a saúde das pessoas e com o 

propósito de entender a situação dos serviços de saúde nas comunidades, foi perguntado aos 

moradores se existia acompanhamento básico de saúde nas localidades e como eles consideravam 

este serviço. 

Na comunidade Lagoinha, os moradores não apresentaram reclamações com relação ao 

acompanhamento feito pelo agente de saúde, considerando este serviço como eficiente. 

No entanto, nas comunidades Monte Alegre e Juá, todos os moradores falaram de forma 

negativa sobre este serviço, como destacado nas pronunciações de Joana e Eliane: 

 

Tem agente de saúde, mas demora demais a passar aqui, as “veze” a gente precisa de 

alguma informação e não tem (JOANA). 

 

Aqui a gente pode abrir a boca e dizer que não tem agente de saúde, já tá com seis 

“méis” que não passa ninguém aqui (ELIANE). 

 

 

Pode-se perceber que existia uma insatisfação notória dos moradores com relação a este 

serviço. Segundo a secretaria de saúde do Município, a comunidade do Monte Alegre encontrava-

se descoberta por este serviço, devido ao crescimento da população na localidade e do pouco 

número de agentes de saúde no Município.  
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É um problema, que embora enfocado por todos os moradores, foi justificado pelo setor 

competente apenas desta forma. Justamente quando o número de pessoas aumenta é que as 

necessidades sociais também crescem, no entanto, os moradores ficam á margem de decisões de 

cunho político, agravando por outro lado, os problemas sociais naqueles contextos. 

Para Fraga (2011) o serviço do agente de saúde é muito importante, pois é ele quem 

identifica as necessidades de saúde das famílias durante a visita domiciliar. Portanto, é durante 

esta visita que o agente comunitário de saúde tem oportunidade de identificar problemas e 

orientar sobre os cuidados com a saúde. Considerando esta realidade, a ausência ou ineficiência 

deste serviço nestas comunidades é um fator que compromete ainda mais as condições de saúde 

das pessoas, tão impactadas pelos fatores externos anteriormente mencionados. 

Foi também perguntado aos moradores como estes percebiam a contribuição do 

Programa Saúde da Família – PSF para melhorar a saúde nas suas comunidades.   

O PSF, de acordo com o ministério da saúde é uma estratégia que busca atender o 

indivíduo e a família de forma integral e contínua, diante do desenvolvimento de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde (ROSA E LABATE, 2005). 

Conforme Oliveira e Spirit (2006) há uma relação direta entre o agente comunitário de 

saúde e o Programa Saúde da Família - PSF, e esta comunicação é fundamental, pois o agente 

trabalha diretamente com a população.  

Mas, no caso das comunidades estudadas, além da ineficiência do serviço de agente de 

saúde, citada por alguns moradores, existia outro problema, a inexistência de postos de saúde em 

todas as localidades, e consequentemente ausência de equipes do PSF naquelas comunidades.  

Todos os moradores falaram sobre os problemas que enfrentavam para conseguirem 

atendimento de saúde. Estas dificuldades foram destacadas por Maria, que representa a 

indignação dos demais moradores: 

 

Não tem posto de saúde. Às vezes o médico e a enfermeira vinha pra cá, ficava na casa 

de uma moradora daqui pra atender as pessoas mais velhas que tem problema, mas faz 

muito tempo, nunca mais vieram. Meu marido é doente, fico correndo com ele pra lá e 

pra cá atrás de atendimento, é horrível. 

 

Todos os moradores que participaram da pesquisa reclamaram deste problema, 

principalmente por conta do deslocamento para outras localidades, e pela limitação das vagas 

para serem atendidos.  
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Para conseguirem atendimento, os moradores da comunidade Lagoinha precisavam se 

deslocar para o bairro Batateiras no Município de Crato – CE, no Juá, se deslocavam para o sítio 

Quebra em busca de atendimento, e no Monte Alegre o atendimento da comunidade acontecia na 

Vila São Bento. Além disso, os moradores ainda reclamaram da limitação de atendimentos, isto é, 

apenas um dia por semana era destinado a eles, e diante disto, poucas pessoas conseguiam ser 

atendidas. 

Luana (Lagoinha), Cláudia (Monte Alegre) e Joana (Juá), falaram sobre essa questão: 

 

O problema é que quando a gente precisa ser atendido tem que sair pra Batateira 

pagando passagem e o dia aqui da comunidade é na quinta feira, mas só  atendem nove 

fichas. Às vezes a gente tá precisando, mas não consegue ser atendido porque é muita 

gente (LUANA). 

 

É um sofrimento maior do mundo, quando a gente precisa desse serviço de saúde. Tem 

que pagar transporte e a gente não tem nem certeza que vai ser atendido (CLÁUDIA). 

 

Aqui não tem posto de saúde. A gente precisa ir “pro” Quebra pra ser atendida, o 

negócio não é fácil. Aqui já merecia ter um postinho de saúde, já tem tanta gente 

morando aqui.Tem um “lugazinho”, um salãozinho que serve pro médico atender o povo 

mais velho. Era pra “vim” todo mês, mas passa de seis mês sem “vim” aqui (JOANA). 
 

A ausência de postos de saúde e a necessidade de deslocamento apareceram nas palavras 

dos moradores como um apelo, diante da gravidade da situação. Fica evidente o descaso com 

relação aos serviços de saúde destinados aquelas pessoas.  

A unidade de saúde da família foi criada com o objetivo de promover abertura para o 

sistema local de saúde, trabalhando com a atenção à saúde, apresentando uma característica de 

atuação inter e multidisciplinar sobre a população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). 

Mas, o fato é que a estratégia de Saúde da Família tem encontrado dificuldades para sua 

expansão e qualidade, continuando com problemas nas áreas de gestão, de recursos humanos e de 

articulação com o restante da rede de serviços. Ademais, existe uma necessidade urgente de 

investimentos em infraestrutura que permitam melhor funcionamento (IPEA, 2011, p. 78). 

Desta forma, no caso das comunidades pesquisadas, o que se observou é o descaso com 

relação ao atendimento de saúde daquelas pessoas, comprometendo ainda mais a qualidade de 

vida.  Nas palavras de alguns moradores, como o Sr. Joaquim, o descaso é abordado com um 

sentimento de conformismo. 
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A saúde aqui não é boa, porque “nóis” já merecia um posto de saúde e ter médico, mas a 

gente não pode nem reclamar porque eu assisto na televisão que esse problema tá em 

todo canto, no Brasil todo, se fosse só aqui, mas não é. 

 

Para Minayo (2000, p. 15), “[...]essa noção de saúde é uma resultante social da 

construção coletiva[...]” dos padrões de tolerância e conformismo que determinada sociedade 

estabelece.  

Além desta realidade acerca dos serviços de saúde naquelas comunidades, outro gargalo 

foi amplamente colocado pelos moradores do sítio Lagoinha, que afeta diretamente as condições 

de saúde daquela comunidade. Este problema de tamanha dimensão é o lixão, muito próximo as 

residências, como mencionado anteriormente, comprometendo a saúde e qualidade de vida de 

qualquer ser humana em tal situação. Durante a pesquisa de campo foi possível perceber que o 

mau cheiro que exala do local é algo insuportável para qualquer nível mínimo de qualidade de 

vida.  

A figura 5 mostra a imagem do lixão, no momento em que havia um incêndio no local. 

Figura 5: Incêndio no lixão situado no sítio Lagoinha Crato – CE, 2014 

 

                        Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Com o crescimento da quantidade de pessoas e de residências naquele espaço, a situação 

vem piorando, devido à proximidade ainda maior com o lixão. Além do mau cheiro, a 

proliferação de moscas é outra questão apontada pelos moradores como um incômodo constante. 

D. Neide e Maria se manifestaram sobre a calamitosa situação: 
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As crianças adoecem por causa desse lixão que também traz muita fumaça (NEIDE). 

 

Tem dia que a gente não aguenta nem comer por causa de tanta mosca. É uma coisa 

horrível e o cheiro também é de ninguém aguentar. Às vezes pega fogo lá e a fumaça 

vem toda prá cá (MARIA). 
 

A comunidade já se posicionou várias vezes, fazendo manifestações e acreditando que a 

situação seria resolvida, mas até o momento da pesquisa o problema continuava, isto é, nenhuma 

providência havia sido tomada. 

Conforme Castelo (1999), o maior problema é que os órgãos públicos ainda encontram-

se com suas estruturas para o tratamento do lixo inadequadas e ineficientes, e não mostram 

soluções adequadas para o acondicionamento do lixo em determinados espaços e nem tampouco 

para os problemas socioambientais por este gerados.  

No caso dos Municípios cearenses, o problema há muito tempo discutido, já se tornou 

motivo de matérias publicadas em jornais, como descrito nesta reportagem abaixo.  

 

A destinação do lixo é um dos mais graves problemas enfrentados pelos municípios 

cearenses. No Cariri a situação é considerada crítica. Municípios como Juazeiro do 

Norte, Crato, Mauriti, Milagres, entre outros, não têm aterro sanitário e todo o volume de 

lixo acaba em locais a céu aberto. O problema é tão grave que até lixo hospitalar já foi 

encontrado nesses lixões. Numa série de reportagem, publicada em junho de 2001, o 

Diário do Nordeste já alertava para o perigo. Em uma das matérias, com o título risco de 

contaminação e morte nos lixões do Cariri, o jornal mostrava que entre restos de comida 

e pequenos objetos que são reaproveitados, os catadores, inclusive crianças e 

adolescentes, encontram máscaras, luvas, seringas e agulhas usadas por pacientes de 

hospitais da região.  Na maioria das cidades caririenses os lixões estão à céu aberto, sem 

nenhum controle ambiental. Alguns desses depósitos têm resíduos de alto risco para o 

meio ambiente, como pneus, lixo hospitalar e material com peças radioativas. Existem 

municípios com mais de um lixão em condições de risco. É um problema de saúde 

pública, alerta os técnicos do Ibama, e que agora está sendo fiscalizado pelo órgão. 

Em Crato, por exemplo, o lixão está localizado a cerca de quatro quilômetros da cidade, 

no Sítio Lagoinha, onde os moradores reclamam do mau cheiro, da proliferação de 

moscas e, consequentemente, das doenças. O IBAMA mandou embargar o lixão. O 

prazo termina ainda esta semana (VICELMO, 2005). 
 

A gravidade do problema, assim como a urgência com que a situação precisava ser 

resolvida foi clamada na reportagem acima. No entanto nota-se que o descaso já vem se 

arrastando por muito tempo. Essa reportagem quando relacionada com as falas dos moradores 

chama ainda mais atenção para a dimensão do caso. Conforme os moradores, o problema vem 

crescendo cada vez mais. Por um lado, o aumento da quantidade de lixo, por outro o crescimento 

da concentração de pessoas próximo ao local.  
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Analisando a reportagem outro ponto vem à tona, o discurso de determinados órgãos que 

acabam indo de encontro a interesses particulares, corroborando para piorar ano após ano a 

qualidade de vida daquele seres humanos. 

Buscado encontrar saída para a situação de calamidade, a comunidade da Lagoinha por 

vezes fez manifestação almejando serem escutados pela sociedade e pelos fazedores de políticas, 

que primam tanto, conforme estes, pela qualidade de vida da sociedade como um todo. Iniciaram 

então algumas manifestações, como aparece na reportagem abaixo:  

 

Como até o momento, o problema não foi resolvido, os moradores da Lagoinha 

interromperam a passagem dos veículos, colocando estacas na entrada do lixão. A 

Presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Rural da Lagoinha, Lucineide Semião 

Gomes, diz que já falou com todas as entidades envolvidas com o meio ambiente, sem 

nenhuma solução. O jeito foi impedir o trânsito de carros com lixo, afirma. A agente de 

saúde Maria Joralice dos Santos Silva denuncia que tem crianças da área do lixão com 

doenças respiratórias, tomando aerossol, em decorrência da fumaça e do mau-cheiro do 

lixão. A comunidade está preocupada também com a poluição do lençol freático da 

região (VICELMO, 2006). 

 

Diante da gravidade e do descaso com a situação destas pessoas, pode-se afirmar que a 

saúde e qualidade de vida daquela comunidade vêm sendo comprometida ao longo dos anos. 

Assim, diante do conjunto de fatores aqui destacados, pode-se dizer que, se por um lado 

os dados objetivos relacionados à qualidade de vida tais como, moradia e saneamento apontem 

para um nível de condição básica dos moradores, por outro as condições externas que 

comprometem as condições de saúde das comunidades e a situação dos serviços de saúde 

demonstraram que aquelas comunidades se encontravam em uma situação de emergência.  

Se por um lado os moradores falaram sobre melhoria nas condições de vida, que para 

eles estariam associado a emprego, renda, casa própria, por outro os discursos aqui proferidos 

revelaram que as comunidades, estavam em situação preocupante, no que se refere à saúde e 

qualidade de vida.  

 

6.2.3.1 Lazer 

Dentro do conjunto de elementos para se pensar qualidade de vida, está o lazer. 

Dumazedier (1979, p. 34), entende o lazer como o conjunto de ocupações importantes para que o 

indivíduo possa livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais e sociais.   
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Desta forma, buscou-se compreender dentro das realidades pesquisadas, as condições de 

lazer dos moradores, a partir das suas percepções. 

Nas três comunidades, os moradores afirmaram não dispor de ambientes de lazer.  Na 

Lagoinha, por exemplo, os moradores falaram apenas de um ambiente, um campo de futebol que 

estava desativado, como confirmado na fala de Joaquim: 

 

Aqui tem um campinho, mas não funciona, tá todo descuidado e não presta pra jogar, 

quando alguém quer jogar bola tem que ir “pra” Ponta da Serra.  Pode dizer que não tem 

nenhum, porque se tem um campinho, mas não presta é a mesma coisa que não ter. 

 

A ausência de opções de ambientes de lazer foi uma realidade encontrada não apenas da 

Lagoinha, mas nas demais comunidades. Uma das distrações encontradas por alguns são os 

barzinhos, como explica Manoel, um dos moradores da comunidade Monte Alegre: 

 

Aqui o ambiente que tem pra gente se distrair um pouquinho é um barzinho, pra quem 

gosta de tomar umas e jogar conversa fora. 

 

O lazer mais apontado pelos moradores era a televisão, o que explica o fato de todos os 

moradores terem acesso a um televisor em suas residências. As falas de Antônio e Juliana 

representaram aqui os discursos dos demais moradores: 

 

Fico assistindo televisão, não tem outra coisa pra fazer. Não faço nada, não tem nada pra 

fazer aqui (ANTÔNIO). 

 

Eu posso dizer que não tenho lazer nenhum (JULIANA). 
 

Como mencionado acima, além dos barzinhos e da televisão, alguns moradores 

afirmaram não ter nenhum tipo de lazer. Como já mencionado, o lazer ao influenciar no bem estar 

do indivíduo é um componente importante para a qualidade de vida, o que leva a compreender 

que alguns moradores estão perdendo a oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, a 

partir de práticas de integração social, distração, etc.  

 

6.2.4 Percepção ambiental dos moradores  

As consequências das atividades industriais sobre o meio ambiente são muitas vezes 

irreversíveis, afetando a capacidade de reprodução dos recursos naturais, comprometendo a 

qualidade ambiental e consequentemente a qualidade de vida das populações. 
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Guimarães (2005) reforça esta ideia ao afirmar que a relação entre o meio natural e a 

humanidade se dá de maneira inseparável, ora com relações mais fortes, ora com relações mais 

fracas, mas em todos os casos com reflexos diretos no bem-estar e qualidade de vida da 

população.  

No caso do setor cerâmico, este é historicamente destacado como um forte promotor de 

impactos ao meio ambiente. Entre estes estão, a poluição atmosférica, descaracterização da 

paisagem natural, erosão do solo em decorrência da mineração, degradação do meio ambiente, 

etc. Todos estes impactos foram verificados durante a pesquisa nos locais onde as indústrias 

cerâmicas do Município de Crato- CE estavam instaladas. 

Diante da constante necessidade de madeira, as cerâmicas desmatam enormes áreas. 

Conforme Macêdo; Dantas; Ribeiro (2012), esta prática, muitas vezes ocorre de forma irregular, 

por exemplo, em locais de proteção ambiental, ou a compra é feita a terceiros, a baixos preços, 

sem certificação de órgãos competentes. 

Para Macêdo; Dantas; Ribeiro (2012, p. 4):  

 

As cerâmicas precisam usar algum tipo de combustível para queimar seus produtos. Este 

combustível pode ser de diferentes tipos, tais como a lenha, óleo BPF (Baixo Ponto de 

Fluidez), óleo diesel, carvão, gás natural, entre outros. Como a lenha é abundante em 

algumas regiões e bem mais barata que os outros combustíveis, ela é a predominante, 

agravando-se a questão ambiental, pois, tanto na retirada da lenha que provoca o 

desmatamento, como na queima das mesmas, emitindo uma grande quantidade de CO2.  

 

Durante a pesquisa de campo, a poluição atmosférica emitida pelas cerâmicas foi 

verificada, mesmo em empresas que afirmaram utilizar medidas para melhorar a qualidade dos 

gases emitidos, mediante a utilização de filtros. 

A poluição emitida pelas cerâmicas, por mais que não seja percebida pelos moradores 

como algo prejudicial, é algo que afeta a qualidade ambiental e consequentemente a qualidade de 

vida. 

Assim, observou-se a emissão de fumaça escura, inclusive em uma das fábricas que 

afirmou adotar as medidas acima mencionadas. 

A quantidade de fumaça emitida é notória, assim como o desconforto para que passa por 

perto ou reside em locais onde estão instaladas as cerâmicas. A figura 6 mostra a emissão de 

fumaça de uma das indústrias cerâmicas no Município de Crato – CE. 
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Figura 6: Emissão de fumaça da chaminé de uma das indústrias de cerâmica no Município 

de Crato – CE 

 

                     Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Corroborando com esta questão, Leal; Farias; Araújo (2008, p. 20), afirmam que a 

poluição atmosférica é uma perda, mesmo que relativa, da qualidade de vida em decorrência de 

mudanças ambientais. O problema da poluição, portanto, diz respeito à qualidade de vida das 

aglomerações humanas, “[...] a degradação do meio ambiente pelo homem provoca uma 

deterioração dessa qualidade, pois as condições ambientais são imprescindíveis para a vida, tanto 

no sentido biológico como no social”. 

Outro problema que merece destaque e que pôde ser amplamente observado durante a 

pesquisa de campo, é a mineração da argila, principal matéria-prima da produção cerâmica. Esta 

atividade promove um notório impacto ambiental e visual, levando a mudança da topografia 

original do solo, depreciação da qualidade de vida de pessoas que moram nas proximidades e 

geração de grandes áreas degradadas. 

Conforme Linard (2011) são também assinalados com muita frequência a literatura, 

impactos negativos como a erosão do solo e a redução e/ou desaparecimento de espécies animais 

e vegetais.  

 

Vale ressaltar que o desaparecimento de espécies animais da região e o aumento da 

temperatura local não se restringem, apenas, à realização da atividade cerâmica, porque 

outros fatores também podem contribuir para tal, como o desmatamento e a emissão de 

gases por parte de outras atividades humanas e industriais; a caça predatória, apesar de 

esta ter diminuído na região na última década, em virtude da atuação dos órgãos 

ambientais (LINARD, 2011). 
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A imagem 7 apresenta uma das áreas de mineração no Município de Crato – CE. 

Figura 7: Área de mineração em Crato. 

 

      Fonte: LINARD, 2011. 

 

Diante desta realidade, buscou-se conhecer a percepção ambiental dos moradores das 

comunidades pesquisadas, isto é, como eles percebem as mudanças no meio ambiente que os 

cercam, suas expectativas, anseios, satisfações ou insatisfações.  

Embora os problemas ambientais pelos quais passam a humanidade venham sendo 

amplamente enfatizados em eventos, jornais, mídia, etc., em muitas realidades as populações 

ainda demonstram não conhecer as origens nem tampouco as consequências da utilização 

irrestrita dos recursos naturais.  

Esta realidade pôde ser comprovada durante a pesquisa. Ao serem questionados sobre o 

impacto do setor cerâmico sobre o meio ambiente, grande parte dos moradores afirmaram não 

existir relação entre impacto negativo da atividade com o meio ambiente. Essa visão pode ser 

representada pelas palavras dos moradores João, Cláudia e Sr. Antônio:  

 

Não afeta o meio ambiente. Ninguém aqui também planta e assim ninguém vai precisar 

da terra mesmo (JOÃO). 

 

Não sei responder essa pergunta, mas acho que isso não traz estrago para o meio 

ambiente não. Acho que isso aí não é ruim para a terra nem pra nós (CLÁUDIA). 

 

As cerâmicas não faz mal nenhum pra terra, nem pra “nóis” que mora aqui perto, ruim é 

se não tivesse cerâmica aqui, como é que esse monte de gente ia trabalhar? (ANTÔNIO). 
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Nas palavras destes moradores, observa-se um desconhecimento acerca das 

consequências da atividade sobre o meio ambiente, e a degradação diária daqueles espaços foi 

considerada como algo natural.  

A “terra” foi citada como um recurso natural que teria como utilidade apenas a 

agricultura, e como não viviam mais da agricultura, este recurso não precisava ser resguardado, 

poderia ser amplamente utilizado pelas cerâmicas.  

Percebe-se que o meio ambiente não é percebido como algo maior, que sofre com as 

agressões das atividades humanas, e principalmente, que estes recursos são infinitos. 

Essa racionalidade é também consequência de modelos que visam apenas à acumulação, 

sem pensar no ser humano, nos espaços por ele habitados, não tendo como meta o bem estar da 

população e tampouco uma preocupação com os danos ao meio ambiente, pautados conforme 

Chacon (2003, p. 69), “[...] pela vontade de ter, acumular cada vez mais riquezas, e, por 

conseguinte, mais poder sobre seus iguais, esquecendo-se assim da sua real condição de ser, na e 

com a natureza. 

Considerando esta questão, observa-se que os sujeitos passam a reproduzir esses 

discursos, orientados por um modelo que procura ocultar os problemas irreversíveis causados 

pelo seu processo produtivo, como é o caso do setor cerâmico.  

Além do visível impacto sobre a paisagem, outro ponto que merece destaque são as 

consequências do processo de desmatamento, como por exemplo, sobre os lençóis freáticos.  

Esta realidade pôde ser confirmada nas palavras da Sra. Lurdes, que sempre residiu na 

comunidade Lagoinha: 

 

Antigamente a gente ia buscar água ali em baixo, onde agora a cerâmica tira o barro. Lá 

tinha um olho d’água que nunca secou só que hoje a água não presta mais pra ser usada, 

pois ficou escura, enlameada. 

 

Esta mesma moradora continuou falando: 

 

Mas hoje “as coisas aqui é” muito melhor. A água é encanada e tem energia elétrica, 

ninguém precisa buscar água na cabeça. 

 

A influência negativa da produção cerâmica sobre o meio ambiente ficou claro nas 

palavras da moradora, mas ao mesmo tempo observa-se que este fato não é entendido como algo 

prejudicial ao meio ambiente, mas como um processo natural.   
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Em nenhum momento durante a pesquisa existiu uma inquietação por parte dos 

moradores em decorrência da situação. Isso porque, a crise ambiental, suas consequências de 

curto e longo prazo, ainda é desconhecida por muitos e vista com indiferença por outros, 

principalmente por aqueles que utilizam de forma insustentável os recursos naturais. 

Na visão de Leff (2009, p. 20), realidades como estas reforçam por um lado a relação de 

causa e efeito entre métodos produtivos e seus efeitos sobre os recursos naturais e, de outro, as 

consequências no futuro que tal produção ilimitada pode gerar, sendo possível visualizar a crise 

que iremos enfrentar e a necessidade de gerenciá-la com mais urgência.  

Nas realidades pesquisadas, além das cerâmicas, outra problemática relacionada à 

utilização dos recursos naturais e modificação da paisagem foi verificada. A existência de uma 

pedreira localizada no sítio Juá, afetando o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores. 

A figura 8 retrata a degradação do meio ambiente em decorrência desta atividade. 

Figura 8: Imagem da pedreira no sítio Juá no Município de Crato-CE 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

De acordo com Lima e Albuquerque (2012), esta atividade que utiliza a mineração gera 

significativas alterações socioambientais, tanto no interior da mina, como para a comunidade do 

entorno. Apesar de dinamizar economicamente a região, a atividade é promotora de desequilíbrio 

ambiental, principalmente se não houver limites de uso dos recursos naturais, pois seus danos são 

irreversíveis. Os impactos negativos inerentes a qualidade ambiental e consequentemente a 

qualidade de vida dos moradores do entorno é evidente, pois é uma atividade que causa forte 

impacto visual. 
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Esta atividade foi ressaltada na palavra de alguns moradores, quando relacionados a 

incômodos, porém quando falaram sobre a relação com o meio ambiente eles afirmaram que as 

cerâmicas e a pedreira eram atividades que não afetavam significativamente o meio ambiente, 

como colocado pelo Sr. Joaquim, morador daquela comunidade: 

 

Essas cerâmicas e a britadeira só trouxeram “coisa boa”. Na minha opinião nem uma das 

duas prejudica o meio ambiente não. 

 

Assim, embora o impacto visual seja ainda mais intenso que o da mineração da argila, os 

moradores continuaram não associando esta atividade a degradação do ambiente onde viviam. 

De acordo com Lima e Albuquerque (2012, p.14), a imagem da mineração como 

atividade degradadora do meio ambiente e dos interesses do desenvolvimento sustentado “[...] 

tem suas raízes na intensa demanda pelos bens minerais que vigorou no passado, associada à 

falta, tanto de soluções tecnológicas adequadas, quanto à prioridade para a conservação ambiental 

na agenda dos governos”. 

A importância relacionada à preocupação de empresários com relação aos efeitos de suas 

atividades sobre o meio ambiente é um dos assuntos que passaram a ganhar respaldo nos últimos 

anos, diante da necessidade de despertar a sociedade para a adoção de condutas que visassem 

proteger os limites dos recursos naturais. 

Sobre essa questão considera Andrade; Tachizana; Carvalho (2002, p. 6): 

Em função das exigências da sociedade, feitas por parte das organizações, de um 

posicionamento mais adequado e responsável, no sentido de minimizar a diferença 

verificada entre os resultados econômicos e sociais, bem como da preocupação 

ecológica, que tem ganhado destaque significativo, em face de sua relevância para a 

qualidade de vida das populações, têm-se exigido das empresas um novo 

posicionamento em sua interação com o meio ambiente. 

Considerando então a importância do papel das empresas na busca de condutas mais 

responsáveis com relação à sociedade e ao meio ambiente, foi perguntado aos moradores se eles 

percebiam alguma preocupação dos empresários do setor cerâmico com relação ao meio 

ambiente. 

Alguns dos moradores dos sítios Lagoinha e Monte Alegre, falaram brevemente sobre o 

assunto, como pode ser visto nas falas dos moradores, João, Nair e José: 

 

Dizem que eles plantam árvores (JOÃO). 
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Eles plantam eucaliptos e também “pega” árvores cortadas e bota nos fornos (NAIR). 

 

Eles usam alguma coisa para diminuir a fumaça (JOSÉ). 

 

Apesar de apontarem essas medidas utilizadas por parte das empresas, observa-se que os 

moradores não conheciam com maior profundidade tais métodos. A maneira como falaram 

evidencia que os discursos são reproduzidos, isto é, eles ouviram alguém dizer que existia, mas 

não conhecem de fato. 

O problema é que não existe uma interação das empresas com as comunidades do 

entorno, ou seja, as práticas “sustentáveis” que são amplamente divulgadas na mídia pelas 

empresas são desconhecidas pelos sujeitos mais próximos das atividades.  

Quanto aos moradores do sítio Juá, todos eles responderam não conhecer nenhuma ação 

dos empresários com relação ao meio ambiente, como pode ser visto nas palavras de Luís: 

 

Não sei dizer, eu acho que não, se tivesse eu já tinha escutado alguma coisa. 

 

Naquela localidade, os empresários realmente afirmaram não utilizar medidas para 

redução de impactos ao meio ambiente.  

Os moradores não demonstraram nenhuma preocupação com esta realidade, em suas 

palavras não existiam incômodos com a situação, esta foi retratada de maneira muito natural. 

Esta triste realidade comprova também que não há diálogo nem preocupação em manter 

a comunidade informada, e pessoas que não são informadas não entram no campo da cobrança 

por melhores condições de vida. 

Logo, esta realidade aponta para o descaso das empresas em relação ao meio ambiente, 

confirmando uma vez mais que o que importa para eles é o lucro de suas atividades.  

Diante desta discussão, foi ainda perguntado aos moradores como estes percebiam a 

situação das comunidades que residiam no entorno do setor cerâmico.  

Assim, quando indagados sobre esta questão, todos os moradores apresentaram respostas 

semelhantes, representadas aqui nas falas do Sr. Antônio e Sra. Neide: 

 

Muito boa. Todo mundo aqui tem sua casinha para morar e água encanada e energia 

elétrica, não tem como dizer que aqui não melhorou muito, nossa vida é muito melhor. 

Essas “cerâmica” não prejudica nós em nada nem a terra (ANTÔNIO)  
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Aqui era tudo mata, depois que essas cerâmicas “chegou”, a vida da comunidade só 

melhorou, tem transporte, facilidade e emprego, posso dizer que a situação da 

comunidade é boa. Elas não faz mal pro meio ambiente (NEIDE). 

 

Em primeiro lugar, o setor cerâmico continua sendo percebido como o fator responsável 

pelas melhorias nos locais, e desta forma sendo observado sob o ponto de vista positivo. Em 

segundo lugar, o desconhecimento acerca das problemáticas atuais e futuras também foi 

verificado.  

Novamente os discursos descortinam que estas comunidades são apenas vítimas de um 

modelo culturalmente implantado, onde realidades como estas são entendidas pelos agentes mais 

prejudicados, como algo natural e benéfico.  

Para Hutchison (2000) são essenciais reorientações culturais no sentido de garantirmos a 

viabilidade da comunidade terra e da própria espécie humana. Necessitamos de novas alternativas 

para os padrões atuais de exploração do mundo natural. 

A conscientização da humanidade acerca desta questão é uma necessidade que se torna 

mais urgente a cada dia, nas mais diversas realidades, sob os diversos olhares e saberes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as dimensões econômica, social, espacial e ambiental, foi possível analisar 

a influência da atividade ceramista no Município de Crato – CE sobre a qualidade de vida dos 

trabalhadores do setor e moradores do entorno, a saber, as comunidades dos sítios Juá, Lagoinha 

e Monte Alegre.  

A partir da dimensão objetiva da qualidade de vida, analisou-se os indicadores objetivos, 

os quais evidenciaram os seguintes aspectos: 

As condições de moradia e saneamento dos trabalhadores demonstraram que quase todos 

possuíam casa de alvenaria própria, com destinação de quase 100% para fossa séptica. 

O baixo nível de escolaridade dos trabalhadores era uma característica marcante no 

setor, limitando a inserção dos mesmos em melhores postos de trabalho. 

Considerando a intensidade do trabalho na produção cerâmica, constatou-se também que 

os salários eram baixos, visto que, não excedia dois salários mínimos. Ademais deve-se destacar a 

existência de trabalhadores sem carteira assinada, realidade comum naquela atividade. 

Apesar dos trabalhadores afirmarem que o emprego nas cerâmicas possibilitou o acesso 

a bens duráveis, sendo, portanto, para a maioria dos entrevistados, sua única fonte de renda, 

pode-se considerar que, se por um lado o setor possibilitou o acesso a emprego e renda, por outro 

as indústrias cerâmicas foram também atraídas pela existência de mão-de-obra barata. 

Comprometendo a segurança dos trabalhadores e qualidade de vida, deve-se ressaltar a 

não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual em duas empresas pesquisadas, fato este 

tratado com naturalidade pelos proprietários e pelos trabalhadores. Esta realidade também aponta 

para a ausência de fiscalização dentro das empresas com vistas a garantir a segurança dos 

trabalhadores. 

O lazer, dentro do âmbito das empresas, foi apontado apenas pelos trabalhadores da 

empresa A, enquanto as demais empresas não ofereciam nenhuma atividade de lazer para os 

funcionários. Logo, pode-se considerar que não havia uma preocupação com a melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho no que concerne ao lazer, isto 

é, pode-se afirmar que as empresas ora citadas não compreendiam a necessidade de momentos ou 

atividades de distração, como importantes para a qualidade de vida de seus funcionários. 
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No caso das comunidades, a realidade educacional não era diferente, pois a partir dos 

dados foi possível observar um elevado percentual de moradores com baixo nível de 

escolaridade. 

As condições de moradia e saneamento dos moradores apontaram que quase todos 

possuíam casa de alvenaria própria, com destinação de 100% para fossa séptica. 

No entanto, observou-se que ainda existiam ruas com esgoto a céu aberto por onde 

transitavam crianças e adultos, o que comprometia a saúde e qualidade de vida daquelas pessoas. 

Com relação aos moradores entrevistados, observou-se que além do setor cerâmico, a 

renda era proveniente do Programa Bolsa Família, aposentadorias, comércio e agricultura, sendo 

que este último apresentou um menor percentual, fato este, que está relacionado as 

transformações ocorridas naqueles espaços. 

O baixo nível de renda dos moradores foi demonstrada a partir dos dados, o que 

contribui para restringir o acesso à alimentação diversificada e de qualidade, fato este que 

compromete a qualidade de vida das pessoas. 

As condições de saúde, indicador de fundamental importância na análise da qualidade de 

vida das pessoas, revelaram que um grande percentual de trabalhadores e moradores não 

dispunham de serviços adequados de saúde. Além da inexistência de agente básico de saúde em 

uma das localidades, não existiam postos de saúde em nenhuma das comunidades pesquisadas, 

fato este muito preocupante. 

No caso dos moradores, a ausência de ambientes de lazer nas comunidades, assim como 

a limitação de renda, fez com que a televisão fosse apontada pelos moradores como o principal 

lazer. 

Quanto aos aspectos subjetivos analisados nesta pesquisa, pode-se afirmar que apesar da 

intensidade do trabalho e da baixa remuneração, os trabalhadores reconheciam o setor como 

benéfico para melhoria da qualidade de vida, diante do fato de considerarem que o setor trouxe 

melhorias nas suas condições de vida. 

Considerando as transformações ocorridas nos espaços, verificou-se também que os 

sujeitos percebiam as modificações de forma positiva, isto é, mesmo os moradores que viviam 

nas localidades há algum tempo e puderam acompanhar as transformações ali ocorridas, 

reconheceram que as mudanças decorrentes da instalação de cerâmicas se deram de forma 
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benéfica. Em nenhum momento foi citado que a vinda de cerâmicas estaria relacionada à 

disponibilidade de mão-de-obra barata e recursos naturais. 

A proximidade com as residências e seus efeitos mais severos para aquelas pessoas não 

foram reconhecidos pela maioria dos entrevistados como algo negativo. 

A agressão aos recursos naturais e a intensidade com que este fato ocorria foi tratada 

com naturalidade pelos empresários, trabalhadores e moradores, o que demonstra uma situação 

preocupante, visto que esta maneira de pensar e agir do ser humano contribui para a disseminação 

de modelos não sustentáveis. 

Diante desta realidade, observa-se que esta forma de percepção dos sujeitos é também 

justificada por outros fatores. Dentre eles, à ausência de oportunidades no mercado de trabalho, 

contribuindo para que considerem o setor como única forma de manterem-se no mercado de 

trabalho. O baixo nível de escolaridade e a forma com que os discursos são trabalhados nos locais 

também fortalecem a sua reprodução.  

Ademais, deve-se considerar que as problemáticas sociais, ambientais e espaciais se 

reproduzem naquelas realidades, e somam-se a outras, como é o caso do lixão e das demais 

formas de exploração dos recursos naturais naqueles espaços. 

Portanto, mais uma vez fica claro que a necessidade de um modelo mais includente se 

faz presente nas mais diversas realidades. Assim faz-se necessário a urgência de modelos que 

possibilitem iguais oportunidades sociais, econômicas e que olhem o ambiente de modo que 

todas as camadas da sociedade possam contemplar as mesmas chances na melhoria da qualidade 

de vida.  

Pode-se concluir que, considerando as realidades pesquisadas, existe a necessidade de 

trilhar um caminho onde a atividade ceramista, o desenvolvimento, o meio ambiente e os sujeitos 

envolvidos caminhem juntos em busca da sustentabilidade, que é indispensável para a melhoria 

da qualidade de vida da sociedade.  

Assim, torna-se importante compreender o que se busca dentro do contexto da 

sustentabilidade, que significa contemplar a dimensão humana, de modo que os sujeitos não 

sejam vistos apenas como partes isoladas de um processo, mas que permita a igualdade de acesso 

aos bens sociais produzidos, à saúde, educação, moradia, qualidade ambiental, por fim, um 

desenvolvimento humano mais justo e equilibrado. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DOS TRABALHADORES DO DA INDÚSTRIA 

DE CERÂMICAVERMELHA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE 

 

Cerâmica_________________                                  Nº____________ 

Vínculo empregatício_____________________ 

INFORMAÇÕES GERAIS 

01. Sexo: a.(  ) Masculino b.(  ) Feminino 

Idade: ________ 

Atividade que realiza na empresa:____________________________ 

Horário de trabalho? 

A quanto tempo trabalha na cerâmica? 

O que o motivou a trabalhar na cerâmica? 
 

02.Grau de escolaridade: 
a.( ) Sem escolaridade e                            e.( ) Ensino médio completo 

b.( ) Analfabeto funcional (ler e escreve) f.( ) Nível superior completo 

c.( ) Ensino fundamental I completo        g.( ) Pós-graduado 

d.( ) Ensino fundamental II completo 

 

CONDIÇÕES DE MORADIA 

03. Onde você reside? 
a (   ) Na localidade onde a indústria cerâmica está instalada. 

b (   ) Em localidade próximo. 

c (   ) Outro. Qual? ________ 

 

04. Tipo de domicílio: 
a. (   ) casa de taipa própria. 

b. (   ) casa de taipa alugada emprestada ou alugada. 

c. (   ) casa de alvenaria própria. 

d. (   ) casa de alvenaria emprestada ou alugada. 

e. (   ) outra? Qual____________ 

 

05. A água utilizada na sua residência é proveniente de onde? 
a. (   ) Açude 

b. (   ) cacimba 

c. (   ) encanada 

d.(   ) poço profundo 

e. (   ) outro. Qual?________ 
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06. Como é feito o tratamento de água? 
a.(   ) cloro        b.(   ) filtrada       c.(   ) outro. Qual___________ 

 

07. Em sua residência há energia elétrica? 
a.( ) Não b.( ) Sim. Se não, qual a fonte de energia é utilizada?____________ 

 

08. Qual é o destino dos dejetos (fezes)? 
a.(   ) fossa séptica 

b.(   ) fossa negra 

c.(   ) jogado a céu aberto 

d. (   ) outro. Qual?________ 

 

09. Depois que começou a trabalhar na cerâmica sua vida melhorou em algum desses 

aspectos?  

 

SAÚDE E LAZER 

 

10. Existe agentes de saúde que cobrem a sua localidade? Como você considera esse 

serviço? 

 

11. Na sua opinião, o Programa Saúde da Família (PSF), tem contribuído para melhorar a 

questão da saúde na sua comunidade? 

 

12. Indique se você costuma ter alguma das doenças abaixo que ocorre em decorrência da 

sua atividade na indústria cerâmica. 

a.(   ) Alergias respiratórias  

b.(   ) Enxaqueca 

c.(   ) Outra. Qual?_________________ 

 

13. A empresa oferece algum tipo de tratamento em caso de doença ocasionada pelo tipo de 

trabalho? 

 

14. A empresa oferece equipamentos de segurança individual (EPI’s)? Qual (is)? 

 

15. A empresa proporciona algum tipo de lazer para os funcionários: 
a.(   ) Não b.(  ) Sim. Qual (is)?_________________________________ 

_________________________________________Quantas vezes ao ano? ______________ 

16. Qual o lazer que você dispõe? 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

17. Quanto você recebe por mês pelo trabalho que realiza na empresa? 
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a.( ) Um salário mínimo. c.( ) De 2 a 3 salários mínimos. 

b.( ) De 1 a 2 salários mínimos. d.( ) De 3 a 4 salários mínimos. 

e.( ) Outro.________________ 

 

18. A sua renda é proveniente: 
a.( ) apenas da indústria cerâmica 

b.( ) da indústria cerâmica e outro(s). Qual(is)?____________________________________ 

 

19. Quanto é a renda mensal da família? 

R$:_____________________________________ 

 

20. Qual (is) bem (ns) você adquiriu depois que passou a trabalhar na indústria cerâmica? 

(pode marcar mais de uma opção). 
a.(   ) geladeira                   d.(   ) televisão                g.(   ) aparelho de DVD 

b.(   ) fogão a gás               e.(   ) rádio                      h.(   ) bicicleta 

c.(   ) liquidificador            f.(   ) aparelho de som     i.(   ) carro ou moto 

 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

21. Como você considera o impacto da indústria cerâmica sobre o meio ambiente, em 

decorrência do seu processo produtivo? 

 

22. Você percebe alguma preocupação dos empresários do setor com relação ao meio 

ambiente? 

 

23. Como você ver a situação da comunidade que reside no entorno? 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DOS MORADORES DO ENTORNO DA 

INDÚSTRIA DE CERÂMICAVERMELHA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE 

 

 

Localidade: ________________________________         Nº__________ 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

01.Sexo: a.(   ) Masculino b.(   )Feminino 

 

02.Grau de escolaridade: 
a.(   ) Sem escolaridade                                          e.(   ) Ensino médio completo 

b.(   ) Analfabeto funcional (ler e escreve)             f.(   ) Nível superior completo 

c.(   ) Ensino fundamental I completo                    g.(   ) Pós-graduado 

d.(   ) Ensino fundamental II completo 

 

CONDIÇÕES DE MORADIA 
 

03. Sempre morou nesta localidade? (Caso a resposta seja não, responda as perguntas 04 e 

05). 

 

04. Onde residia antes de morar nesta localidade? 

 

05. Qual o motivo que o levou a residir neste local? 
 

06. Tipo de habitação: 
a. (   ) casa de taipa própriac. (   ) casa de alvenaria alugada ou cedida 

b. (   ) casa de alvenaria própria 

 

07. O que mudou na localidade durante o tempo que você mora nela?  

 

08. O que causa incômodo ao morar próximo a uma cerâmica? 

 

09. A água utilizada na sua residência é proveniente de onde? 
a. (   ) Açude 

b. (   ) cacimba 

c. (   ) encanada 

d.(   ) poço profundo 

e. (   ) outro. Qual?________ 

 

10. Como é feito o tratamento de água? 
a.(   ) cloro        b.(   ) filtrada       c.(   ) outro. Qual___________ 

 

11. Em sua residência há energia elétrica? 
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a.( ) Não b.( ) Sim. Se não, qual a fonte de energia é utilizada?____________ 

 

12. Qual é o destino dos dejetos(fezes)? 
a.(   ) fossa séptica 

b.(   ) fossa negra 

c.(   ) jogado a céu aberto 

d. (   ) outro. Qual?________ 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

13. Qual (is) a (s) fonte (s) de renda da família e o valor mensal em reais? (Pode marca mais 

de uma opção). 

a. (   ) Agricultura                            d. (   ) Comércio 

b. (   ) Indústria cerâmica                 e. (   ) Bolsa família 

c. (   ) Aposentadoria                        f. (   ) Outro. Qual?_____________ 

 

Valor mensal da renda familiar R$:__________________. 

 

14. Qual (is) bem (ns) você possui? (pode marcar mais de uma opção). 
a.(   ) geladeira                   d.(   ) televisão                g.(   ) aparelho de DVD 

b.(   ) fogão a gás               e.(   ) rádio                      h.(   ) bicicleta 

c.(   ) liquidificador            f.(   ) aparelho de som     i.(   ) carro ou moto 

 

SAÚDE E LAZER 

 

15. Existe agentes de saúde que cobrem a sua localidade? Como você considera esse 

serviço? 

 

16. Na sua opinião, o Programa Saúde da Família (PSF), tem contribuído para melhorar a 

questão da saúde na sua comunidade? 

 

17. Existem ambientes de lazer na sua comunidade? Caso responda sim, qual (is)? 

______________________________________________________________________ 

 

18. Como você usa o seu tempo de lazer? 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

19. Como você considera o impacto da indústria cerâmica sobre o meio ambiente, em 

decorrência do seu processo produtivo? 

 

20. Você percebe alguma preocupação dos empresários do setor com relação ao meio 

ambiente? 

 

21. Como você ver a situação da comunidade que reside no entorno? 
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