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Instituição
A Faculdade do Seridó - FAS está instalada em Currais Novos, município-pólo da
microrregião homogênea do Seridó Oriental, oferecendo os Cursos de Graduação em Ciências
Contábeis e Turismo. Apresenta uma proposta que possibilita a formação humana e a produção
de conhecimentos técnico-científicos, articulados a um planejamento subsidiado em indicadores
regionais, nacionais e globais, bem como por indicadores sócio-espaciais, políticos, econômicos,
tecnológicos e culturais expressos na missão institucional, nos seus valores e em sua visão de
futuro.
Sua missão institucional é a de formar cidadãos empreendedores para o exercício
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o desenvolvimento pessoal, social e
ambiental. A instituição fundamenta sua relação com a comunidade acadêmica e com a sociedade
nos princípios e valores da responsabilidade social; excelência acadêmica; ética; criatividade e
empreendendorismo; sustentabilidade; solidariedade; otimização dos recursos internos;
valorização e aprimoramento continuado de pessoal docente, discente e técnico-administrativo;
interação com o mercado.
Dessa forma, sua visão de futuro é a de firmar-se como organização educacional de
excelência acadêmica pelos padrões de qualidade e compromisso social do seu Projeto PolíticoPedagógico e por uma atuação empreendedora voltada para os interesses regionais de forma
sustentável e articulada com o desenvolvimento global.

Cléa Maria Galvão Bacurau
Diretora Geral e Acadêmica
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Apresentação
A produção do conhecimento científico é atividade que, enraizada no seio das instituições
de ensino superior, deve estar em constante interface com o tripé acadêmico do ensino, da
pesquisa e da extensão. Assumindo essa bandeira, a Faculdade do Seridó – FAS, desde o seu
primeiro ano de existência, incentivou os seus docentes e discentes a empreenderem ações de
pesquisa, articuladas às disciplinas ministradas nos Cursos de Ciências Contábeis e Turismo. O
resultado dessas ações – pequenas, ainda – se refletiu na montagem e na produção do I ENEP –
Encontro de Estudos, Extensão e Pesquisa da FAS.
Nesse encontro, que se realizou nas dependências da FAS nos dias 29 e 30 de novembro
de 2006, foram apresentadas comunicações orais resultantes de pesquisas desenvolvidas por
alunos, sob orientação de docentes da entidade. Estes Anais organizam e registram a memória do
I ENEP, apresentando à comunidade acadêmica e externa o esforço institucional da FAS em
formar seus alunos, gradativamente, na condição de bacharéis e, mais que isso, a permitir que
possam, no futuro, atuar como mediadores do processo de desenvolvimento – sustentável – da
sua região, o Seridó.

Helder Alexandre Medeiros de Macedo
Organizador
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Encontro
O objetivo do ENEP, já previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional da
instituição, é o de valorizar e divulgar os trabalhos de extensão e pesquisa realizados pelos alunos
e professores da FAS, extensivo a outras Instituições de Ensino Superior, constituindo-se em um
espaço para que as diversas áreas de conhecimento contribuam para uma reflexão acerca dos
temas abordados.
O tema central do I ENEP versa sobre Responsabilidade Social, Cultura e Desenvolvimento
Sustentável, abrangendo como linhas de trabalho: 1) Educação e Cultura; 2) Desenvolvimento
Sustentável e 3) Responsabilidade Social. O desenvolvimento sustentável e a responsabilidade
social são temas presentes na atual sociedade. A valorização cultural é a forma da preservação
que integra a coexistência dos sujeitos sociais em seu contexto.
Urge, mais do que nunca, que as Instituições de Ensino Superior atuem na formação
intelectual, social, ética e profissional no plano do mundo globalizado, sem perder a identidade
nas múltiplas atividades necessárias ao desenvolvimento, mas, com o compromisso da efetiva
cidadania e dos valores que identificam a cultura de cada povo, alcançando a sustentabilidade sem
alienação.
Assim, tendo por base as suas linhas institucionais de pesquisa e extensão, a FAS destaca
como eixo central educação e desenvolvimento, elemento nuclear do debate e reflexão,
evidenciando a Responsabilidade Social e a Cultura no I ENEP.

7

Programação
29 DE NOVEMBRO DE 2006, QUARTA-FEIRA
19:30h
Palestra Magna de Abertura
Tema: Responsabilidade Social, Cultura e Desenvolvimento Sustentável
Ministrante: Profª. Drª. Françoise Dominique Valery, Phd, Professora da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
Local: Auditório da FAS
21:00h
Apresentação dos Repentistas José Omar Ribeiro e José Lúcio Ribeiro
Local: Auditório da FAS
Inauguração do Espaço Cultural José Saldanha (cordel)
Local: Biblioteca da FAS
21:30h
Exposição de Painéis com resultados de pesquisas desenvolvidas por alunos dos Cursos de Ciências Contábeis e
Turismo
Coordenadores da exposição: Profª. Ms. Célia Maria de Medeiros e Profª. Esp. Aura Maria dos
Santos Lima
Local: Hall da FAS
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22:00h
Feira de Degustação Regional
Responsáveis: Márcia Cunha Morais e Neuza Bezerra da Silva
Local: Quiosque da FAS

30 DE NOVEMBRO DE 2006, QUINTA-FEIRA
08:30h
Mesa Redonda
Tema: Excelência Profissional e Sociedade
Mediadora: Profª. Drª. Françoise Dominique Valery, Phd, Professora da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
Debatedores: Profª. Drª. Hiramisis Paiva de Paula; Profª. Drª. Ione Rodrigues Diniz Morais,
Professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Prof. Ms. Herman de Araújo
Hackradt
10:00h
Mini-curso
Tema: Pesquisa e Desenvolvimento
Ministrante: Profª. Esp. Josenira Fraga de Holanda Brasil, Professora da Faculdade de Natal
14:00h
Apresentação de comunicações científicas
Coordenadores da sessão:

Profª Ms. Célia Maria de Medeiros
Profª Esp. Aura Maria dos Santos Lima
Sanclair Solon de Medeiros
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Equipe
Coordenação Geral
Profª. Ms. Cléa Maria Galvão Bacurau
Sanclair Solon de Medeiros

Comissão Técnico-Científica
Profª. Esp. Aura Maria dos Santos Lima
Profª. Ms. Célia Maria de Medeiros
Prof. Clark Bacurau Soares
Profª. Ms. Cléa Maria Galvão Bacurau
Prof. Ms. Helder Alexandre Medeiros de Macedo

Comissão de Apoio e Logística
Sanclair Solon de Medeiros
José Luiz da Silva
Márcia Cunha de Morais
Neusa Bezerra da Silva
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Resumos

A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE EM LAGOA NOVA:
CRESCENDO COM O DESENVOLVIMENTO
Bruno Emanoel de Carvalho
Guilherme Anderson Soares Paulino
Jaiana Gilmara Medeiros de Oliveira
Discentes do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó – FAS
Esp. Aura Maria dos Santos Lima – Orientadora
Professora da Faculdade do Seridó - FAS
O trabalho aborda a história da Contabilidade em Lagoa Nova, desde sua origem à atualidade,
analisando o seu contexto sócio político-econômico e cultural. A cidade de Lagoa Nova,
localizada na Serra de Santana, possui um número significante de usuários que necessitam de
informação para a tomada de decisão na área contábil. Nesse sentido, buscou-se através de
pesquisa de campo obter uma maior compreensão sobre a importância dos serviços contábeis
para o município, tendo como pressuposto a análise de documentos e registros de informações
contábeis necessários ao exercício da profissão, além de verificação dos recursos tecnológicos
utilizados. A pesquisa realizada favoreceu aos alunos uma visão ampla das questões que envolvem
a Contabilidade no município de Lagoa Nova, identificando a importância das atividades sócioeconômicas do lugar a partir de uma análise do mercado existente. Ficando claro o papel de
grande importância que tem o contador para o desenvolvimento econômico do município.
Palavras-chave
Contabilidade, Lagoa Nova, Desenvolvimento

Como citar este resumo
CARVALHO, Bruno Emanoel de; PAULINO, Guilherme Anderson Soares; OLIVEIRA, Jaiana Gilmara Medeiros de; LIMA,
Aura Maria dos Santos (orientadora). A história da Contabilidade em Lagoa Nova: crescendo com o desenvolvimento. In:
ENCONTRO DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA (ENEP) DA FACULDADE DO SERIDÓ (FAS), 1, 2006, Currais
Novos. Anais... Currais Novos: FAS, 2007. p. 12.
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A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE EM ACARI:
DA ORIGEM À ATUALIDADE

Adriana Luciana de Medeiros Dantas
Alana Adriana Dantas de Araújo
Juliana Tavares Costa
Kêlia Xênia de Medeiros Silva
Maria Rita de Araújo Soares
Thayana Karlla Dantas Nobre
Discentes do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó – FAS

Esp. Aura Maria dos Santos Lima – Orientadora
Professora da Faculdade do Seridó - FAS

O trabalho aborda a história da Contabilidade em Acari, desde sua origem à atualidade,
analisando o seu contexto sócio político-econômico e cultural. A cidade de Acari, localizada no
interior do Rio Grande do Norte, possui um número significante de usuários que necessitam de
informação para a tomada de decisão na área contábil. Nesse sentido, buscou-se através de
pesquisa de campo obter uma maior compreensão sobre a importância dos serviços contábeis
para o município, tendo como pressuposto a análise de documentos e registros de informações
contábeis necessários ao exercício da profissão, além de verificação dos recursos tecnológicos
utilizados. Os sujeitos participantes da pesquisa deixaram evidente que a Contabilidade é o
instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora
da empresa. Atualmente, os usuários da Contabilidade são os grandes e pequenos comerciantes,
os investidores e administradores, principalmente. Nesse serviço, são muitos os problemas
encontrados, pois os contabilistas lidam com diversos tipos de usuários e requerem uma atenção
condizente com a sua realidade. Constatou-se que o setor é promissor e economicamente viável
para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população. O serviço contábil no
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município é significativo para os usuários e o município em si, haja vista que apresenta um
desenvolvimento condizente com a sociedade contemporânea.
Palavras-chave
Contabilidade, História, Acari

Como citar este resumo
DANTAS, Adriana Luciana de Medeiros et alii; LIMA, Aura Maria dos Santos (orientadora). A história da Contabilidade em
Acari: da origem à atualidade. In: ENCONTRO DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA (ENEP) DA FACULDADE DO
SERIDÓ (FAS), 1, 2006, Currais Novos. Anais... Currais Novos: FAS, 2007. p. 13-4.
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OS ATRATIVOS E AS FRAGILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DE CURRAIS NOVOS
Aline dos Santos
Amanda Cristina Oliveira Mendes de Melo
Ana Corina Dantas de Melo
Beatriz Dantas de Melo Lula
Cibely Kelly da Silva Pereira
D’Ângela Katyuscia Dantas
Deusimária Severo da Silva
Emanuelle Bezerra de Brito
Genival Félix da Silva
Jamila Amaral Nóbrega de Medeiros
Jeysa Mabelly Pessoa
José Geromilton Medeiros
Larissa de Araújo Santos
Layse Emanuelle José de Medeiros Costa
Luís Antonio Galvão
Luís Henrique Medeiros Félix
Rouseana Bárbara de Medeiros
Severino Araújo de Morais Filho
Thiago Breno Batista Torres Galvão
Discentes do Curso de Turismo da Faculdade do Seridó – FAS
Esp. Aura Maria dos Santos Lima – Orientadora
Professora da Faculdade do Seridó – FAS
O turismo nos últimos anos vem se mostrando como um setor da economia com maior potencial
de crescimento no Brasil e no mundo. Nessa perspectiva, a atividade turística suscita a
necessidade de formação de recursos humanos, tanto em nível técnico quanto em graduação e
pós-graduação, possibilitando, assim, aos profissionais, uma melhor atuação nessa área. Para se
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ter uma compreensão mais profunda sobre o turismo e sua importância para o desenvolvimento
econômico, social e cultural de Currais Novos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de
campo no município de Currais Novos. Para sua efetivação, buscou-se subsídios teóricos e
práticos em literatura sobre o assunto, que deram suporte ao trabalho, sobretudo a discussão
acerca do conceito de turismo feita por Mário Beni, Mário Jorge Pires e Marutschka Martini
Moesh O trabalho proporcionou aos acadêmicos a oportunidade para estudos, reflexões e
experiências que contribuirão para enfrentar os desafios que a sociedade exige dos profissionais
para atuar como turismólogos. O trabalho de campo teve como base o modelo de pesquisa
qualitativa e quantitativa, que foi realizada com uma pequena parcela da população
curraisnovense, selecionada por amostragem através de critérios previamente definidos, segundo
os ramos de atividades. As informações foram coletadas por meio de questionários estruturados
com perguntas claras e objetivas, possibilitando a uniformidade de entendimento entre os
sujeitos participantes da pesquisa. O estudo possibilitou compreender aspectos do turismo no
município de Currais Novos, que se constitui como uma extraordinária oportunidade de
crescimento econômico horizontal. Salienta-se que é necessário que seja potencializada a
exploração do fenômeno turístico no referido município e que os órgãos responsáveis por esse
setor planejem e tenham o olhar direcionado para o patrimônio cultural, histórico e ambiental
de Currais Novos, além de desenvolver projetos ecológicos com novos empreendimentos para o
desenvolvimento do turismo. Possibilitando, assim, condições de empregabilidade e de geração
de renda no cenário local.
Palavras-chave
Turismo, Currais Novos, Atrativos turísticos

Como citar este resumo
SANTOS, Aline dos et alii; LIMA, Aura Maria dos Santos (orientadora). Os atrativos e as fragilidades para o desenvolvimento
turístico de Currais Novos. In: ENCONTRO DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA (ENEP) DA FACULDADE DO
SERIDÓ (FAS), 1, 2006, Currais Novos. Anais... Currais Novos: FAS, 2007. p. 15-6.
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O TURISMO NO MUNICÍPIO DE ACARI: EMPREENDENDO ESFORÇOS
EM PROL DO DESENVOLVIMENTO

D’Ângela Katyuscia Dantas
Jamila Amaral Nóbrega de Medeiros
Discentes do Curso de Turismo da Faculdade do Seridó – FAS

Esp. Aura Maria dos Santos Lima – Orientadora
Professora da Faculdade do Seridó - FAS

O turismo vem ganhando cada vez mais espaço na região do Seridó norte-rio-grandense, devido
aos seus atrativos e potencialidades. Nesse sentido, permite rentabilidade social e cultural, daí a
preocupação das cidades em oferecer um diferencial para que as pessoas tenham interesse em
ocupar seus espaços com essa atividade. Hoje o desenvolvimento turístico é uma necessidade da
região e, nesse sentido, a realização dessa pesquisa fortalece os estudos que vêm se efetivando
sobre essa prática e sua importância econômica. Nessa perspectiva, para a realização da pesquisa
de campo no município de Acari, inicialmente foram buscados conhecimentos teóricos nas
discussões sobre gestão do turismo e sustentabilidade expostas a partir do ponto de vista de
George Mcintyre, Álvaro Banducci Júnior e Margarida Barreto. A coleta de dados foi baseada no
método qualitativo e quantitativo, que permite análise de questões abordadas de maneira aberta
e fechada, sendo os questionários os instrumentos principais que foram organizados para atender
aos objetivos da pesquisa. Foram entrevistados diversos profissionais, dentre eles empresários,
pescadores, professores, médicos, advogados, auxiliares administrativos, funcionários públicos e
guias de turismo – profissionais esses que contribuíram de forma indispensável, já que serviram
de base para a efetivação da pesquisa. Nesse sentido, foi possível conhecer e analisar a opinião
das pessoas sobre o potencial turístico da cidade, bem como vivenciar as experiências sobre essa
temática, favorecendo um aprofundamento em conteúdos que são importantes para a formação
profissional na área de turismo, aliando teoria e prática. Portanto, com esse trabalho não se
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esgota o assunto, mas, foi possível mostrar de forma sucinta a importância que tem o turismo
para a sociedade seridoense e, por conseguinte, acariense. Podemos avaliar que esta pesquisa se
traduz em uma ferramenta para professores e estudantes de turismo, assim como profissionais
atuantes na área e que desejam conhecer e investir no turismo potiguar.
Palavras-chave
Turismo, Acari, Sustentabilidade

Como citar este resumo
DANTAS, D’Ângela Katyuscia; MEDEIROS, Jamila Amaral Nóbrega de; LIMA, Aura Maria dos Santos (orientadora). O
turismo no município de Acari: empreendendo esforços em prol do desenvolvimento. In: ENCONTRO DE ESTUDOS,
EXTENSÃO E PESQUISA (ENEP) DA FACULDADE DO SERIDÓ (FAS), 1, 2006, Currais Novos. Anais... Currais
Novos: FAS, 2007. p. 17-8.
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INVENTÁRIO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Helder Alexandre Medeiros de Macedo
Professor da Faculdade do Seridó - FAS

Objetivamos, com este estudo, efetuar a catalogação e estruturar inventário do Patrimônio
Arqueológico de Carnaúba dos Dantas, localizada no Seridó Potiguar, considerando a escassez de
informações que se tem, no município, sobre esses lugares com vestígios da presença humana na
Pré-História, embora seja território de pesquisa do NEA da UFPE desde os anos 80 do século
XX. Partimos da concepção de que o patrimônio cultural, tido como o conjunto dos bens
capazes de identificar uma determinada sociedade no tempo e no espaço, compõe-se de
elementos naturais, materiais e imateriais, bem como, de que os sítios arqueológicos
constituem-se enquanto monumentos da presença pré-histórica na região. A catalogação
abrangeu os vales do Rio Carnaúba, dos Riachos do Bojo / Olho d’Água e do Cardão e da zona
do Lajêdo / Areias da Cobra, em que foram registrados 45 sítios arqueológicos rupestres,
portadores de pinturas e de gravuras, que foram classificados como sendo pertencentes às
Tradições Nordeste e Itaquatiara e, ainda, alguns com grafismos semelhantes à Tradição Agreste.
Tomamos como referencial, para essa classificação, o conceito de tradição para as diferentes áreas
arqueológicas do Nordeste brasileiro. Registramos os sítios em ficha de cadastro própria,
utilizando o modelo do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, além do que efetuamos documentação fotográfica dos grafismos
rupestres e tomada das coordenadas geográficas dos pontos visitados. Direcionamos o nosso
olhar para os sítios contendo arte rupestre, que impressionam não apenas pela grande quantidade
concentrada nos vales citados. Essa pesquisa arqueológica tem o mérito de se alertar para a
situação degrada da maioria dos lugares estudados. Muitos deles já se encontram com seus
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painéis comprometidos parcial ou totalmente, seja por conta dos agentes naturais ou mesmo do
próprio homem. Recomenda-se que a comunidade científica e o Poder Público possam gerar
uma política de preservação desses sítios aliada a programa de educação patrimonial vinculado à
escola.
Palavras-chave
Carnaúba dos Dantas, Patrimônio Arqueológico, Seridó

Como citar este resumo
MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Inventário dos sítios arqueológicos de Carnaúba dos Dantas. In: ENCONTRO
DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA (ENEP) DA FACULDADE DO SERIDÓ (FAS), 1, 2006, Currais Novos.
Anais... Currais Novos: FAS, 2007. p. 19-20.
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PATRIMÔNIO INTANGÍVEL EM CARNAÚBA DOS DANTAS
Helder Alexandre Medeiros de Macedo
Professor da Faculdade do Seridó - FAS
Apresenta os resultados finais do Projeto Carnaúba dos Dantas: Inventário do Patrimônio Imaterial de
uma Cidade do Sertão do Rio Grande do Norte – PRONAC 043906, desenvolvido no período de
2004 a 2006 pelo Grupo de Estudos em Patrimônio e Arqueologia do Seridó – GEPS, no
município de Carnaúba dos Dantas, situado na região do Seridó do Rio Grande do Norte. O
projeto, que nasceu da necessidade local de registrar as manifestações intangíveis do patrimônio
cultural, foi desenvolvido com base em três etapas: a) pesquisa (mapeamento de bibliografia
sobre o tema, formação de colônia de narradores e entrevistas); b) montagem do inventário
(utilizando a metodologia do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais – IEPHA e tomando por referência o Decreto Federal 3.551/2000); c) difusão
(realização de palestras e exposições para o grande público, workshops de educação patrimonial
para professores e oficinas pedagógicas para alunos da rede pública e privada). Foram
inventariadas, ao todo, dezenove manifestações do patrimônio imaterial, cujo resultado foi
publicado em versão impressa (livro distribuído aos narradores e professores que participaram
dos workshops) e eletrônica (CD-ROM, entregue às instituições do município e site, no
Provedor da UFRN, disposto em www.cerescaico.ufrn.br/carnauba). A realização desse
empreendimento pôde dotar uma parcela da população local da importância do registro e do
reconhecimento do seu patrimônio cultural, bem como permitiu que, sobretudo, a comunidade
estudantil (rede pública e privada) e os usuários da internet, tivessem acesso às manifestações
imateriais da localidade.
Palavras-chave
Carnaúba dos Dantas, Patrimônio imaterial, Educação patrimonial

Como citar este resumo
MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Patrimônio intangível em Carnaúba dos Dantas. In: ENCONTRO DE
ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA (ENEP) DA FACULDADE DO SERIDÓ (FAS), 1, 2006, Currais Novos. Anais...
Currais Novos: FAS, 2007. p. 21.
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A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE EM CURRAIS NOVOS:
DO INÍCIO AOS DIAS ATUAIS
Alexsandro Roberto da Silva Rocha / Ana Dheyse Batista de Souza Pinheiro
Antonia Ivaneide Santos Nóbrega / Arilodo Fernandes dos Santos
Breno Bezerra Costa de Andrade / Clayse de Matos Salustiano
Clayper de Matos Salustiano / Eldio Luiz Cortez Júnior
Emmanuelly Emília Araújo Amorim / Fernanda Dantas Pinheiro de Araújo
Francisco Canindé Bezerra da Silva / Ilza Priscila dos Santos Costa
Joelma Maria da Costa / Jussara Alves Martins de Souza
Marcelo da Silva Costa / Marcelo Venâncio Dantas Filho
Maria Vitória Bezerra / Maria Verônica dos Santos
Mário Brasil de Almeida Neto / Monalysa Kelly Araújo Gomes
Olga Beatriz de França Bezerra / Paulo Bezerra Braga
Paulo César Dantas Filho / Priscylla Otávia Araújo Amorim Belo
Rafael Ribeiro Aladim de Araújo / Thatiana Laís de Araújo Dantas Santos
Thomaz Gustavo Cortez da Silva / Vanessa Kelly Cândido Dantas
Viviany Sueny Oliveira de Macedo / Wilton Narcísio Costa Costa
Discentes do Curso de Turismo da Faculdade do Seridó – FAS
Esp. Aura Maria dos Santos Lima – Orientadora
Professora da Faculdade do Seridó – FAS
A Contabilidade é uma ciência social que tem por objetivo o estudo do patrimônio a partir da
utlização de métodos especialmente desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir e
analisar todos os fatos que afetam a situação patrimonial de uma pessoa, seja ela física ou jurídica.
Para compreender esta ciência, foi de fundamental importância o trabalho de investigação que
aborda uma variedade de questões que focalizam em sua abrangência as atividades específicas da
Contabilidade no município de Currais novos, fazendo uma relação entre a teoria e a prática,
mostrando os pontos que mais evoluíram, os que ainda precisam melhorar e as necessidades na
busca do padrão ideal para o desempenho das atividades. A pesquisa de campo foi realizada nos
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diversos escritórios da cidade, podendo-se obter dados relevantes através de profissionais
contabilistas que atuam na área e observar de perto como os serviços acontecem na prática.
Nesta perspectiva, para a realização do trabalho foi necessário a aplicação de questionário para
coleta de dados, onde os entrevistados, técnicos e contadores deram sua participação em seus
espaços de trabalho, com intuito de buscar uma compreensão mais aprofundada sobre a história
da Contabilidade e o seu percurso até os dias atuais. Foi possível entender que o mercado de
trabalho é muito amplo, tendo em vista que o número de empresas cresce com muita freqüência
e o sucesso do contabilista depende da capacidade intelectual do profissional, que deve procurar
estar sempre atualizado, para compreender as questões que envolvem a sua profissão. No
percurso do trabalho foi possível constatar, através da visão dos contabilistas entrevistados, que a
chegada do Curso de Ciências Contábeis, em nível superior, trará melhorias para a classe, visto
que existe predominância de profissionais da área apenas com nível técnico nos escritórios.
Palavras-chave
Contabilidade, História, Currais Novos
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PATRIMÔNIO CULTURAL PARA TURISTA VER E SENTIR:
UMA PROPOSTA
Aline dos Santos
Amanda Cristina Oliveira Mendes de Melo
Ana Corina Dantas de Melo
Beatriz Dantas de Melo Lula
Cibely Kelly da Silva Pereira
D’Ângela Katyuscia Dantas
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Emanuelle Bezerra de Brito
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Ms. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – Orientador
Professor da Faculdade do Seridó – FAS

As disciplinas ministradas nos cursos de Turismo versando sobre os fundamentos das Ciências
Humanas e Sociais e as que tratam da realidade cultural, geralmente, pecam pela grande
valorização dada à apreensão de conteúdos teóricos circunscrita à sala de aula. Nesse sentido, e
considerando a necessidade do profissional de turismo estar conectado com as abordagens que
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vem sendo propaladas pelo país no que toca à prática do turismo cultural, achamos
imprescindível envolver os turismólogos em formação na Faculdade do Seridó nesse tipo de
atividade. A carência de conhecimento – seja por parte dos citados alunos, seja por parte da
sociedade civil – a respeito do patrimônio cultural (material e imaterial) de Currais Novos
também é lugar de onde partimos para propor atividades em caráter interdisciplinar que possam
carrear o corpo discente para uma pesquisa a respeito dos bens patrimoniais que compõem a
herança local e, em conseqüência, a sua divulgação para a comunidade e para o público turista,
em forma de cartilha. Objetivamos, dessa forma, integrar os alunos das disciplinas Antropologia
e Cultura Brasileira com ações ligadas ao conhecimento e difusão do patrimônio cultural de
Currais Novos, dando-lhes condições de refletir sobre o conhecimento teórico apreendido em
sala de aula. A metodologia adotada para a consecução das atividades é composta de
levantamento bibliográfico e documental do patrimônio cultural, escolha dos bens e
manifestações a serem registrados, realização de entrevistas com moradores locais, confecção
dos textos e lançamento da cartilha. Esta conterá textos dos alunos sobre determinados bens
culturais do município de Currais Novos, em linguagem de fácil entendimento, junto a
fotografias dos lugares. Tentará mostrar um outro lado do patrimônio cultural, marcado pelas
representações que os curraisnovenses produzem sobre seus lugares de memória. Sentimentos,
emoções, desencontros, desditas e afetividades estarão patentes nesses textos, que buscam levar
ao público turista – e, por conseguinte, aos próprios nativos – uma outra visão do patrimônio
cultural. Esta cartilha, também, pretende elaborar propostas de city tour pelo patrimônio cultural
de Currais Novos, em diversos turnos. Trata-se de uma iniciativa que encontra-se em
andamento, tendo sido efetivadas, até agora, a pesquisa bibliográfica e as entrevistas com
moradores locais.
Palavras-chave
Turismo cultural, Currais Novos, Produto de divulgação turística
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A HISTÓRIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ:
UM CAMINHO DE SONHO E REALIZAÇÃO
Caio César Santos de Souza
Discente do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó – FAS
Esp. Aura Maria dos Santos Lima – Orientadora
Professora da Faculdade do Seridó - FAS

1. Introdução
A contabilidade é uma ciência cujo papel social é planejar e colocar em prática um
sistema para as organizações. Nasceu única e exclusivamente para fins gerencias, busca prover
aos usuários, que tanto podem ser internos ou externos, informações econômicas financeiras
sobre o patrimônio e suas mutações, utilizando-se de registros, demonstrações, análises sobre
forma de relatórios.
A pesquisa foi realizada em quatro escritórios contábeis, sendo eles: Melo Serviços
Contábeis, Paulo Contabilidade, CONSTEC, Cristina Contabilidade, localizados na cidade de
Santa Cruz, na região do Trairi, com o objetivo de levantar dados, proporcionando ao aluno do
curso de ciências contábeis, vivenciar experiências práticas e teóricas.
É de vital importância a Contabilidade para as organizações, pois representa um
importante instrumento de apoio aos usuários. Uma entidade possui bens, direitos e obrigações
que devem ser registradas e acompanhadas de forma sistemática, para efetuar tais registros, a
Contabilidade utiliza livros e divide os registros em dois grandes grupos, de um lado o ATIVO,
que agrupará os bens e os direitos das organizações e do outro o PASSIVO, que congregará as
obrigações. O levantamento dos valores registrados no ativo e passivo dá origem ao denominado
balanço patrimonial.
Diante de um leque diversificado de atividades, a tarefa básica do contador é produzir ou
gerenciar informações aos usuários de contabilidade, inserido num ambiente equipado, para a
tomada de decisões.
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A responsabilidade técnica dos contadores aumentou com o novo código civil. São os
artigos 1.177 e 1.178 que tratam da responsabilidade do profissional em contabilidade:
Artigo 1.177 – os assentos lançados nos livros ou fichas dos proponentes, por quaisquer dos
prepostos encarregados de sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má fé, os
mesmos efeitos como se fossem por aquele.
Parágrafo único – No exercício de suas funções, por prepostos são pessoalmente responsáveis,
perante os preponentes, pelos atos culposos; e perante terceiros, solidariamente com o
preponente, pelos atos dolosos.
Artigo 1.178 - Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados
nos seus estabelecimentos e relativos á atividade da empresa ainda que não autorizados por
escrito.
Parágrafo único – Quando os atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão
o preponente nos limites poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela
certidão ou copia autêntica do seu teor.

A real mudança ocorre quando os profissionais da contabilidade divulgam, com
conhecimento prévio, dados errados nos relatórios. Assim, é tão responsável quanto o dono da
empresa em um processo judicial, são solidários á empresa e tem o seu patrimônio disponível
para quitar dívidas. Antes, os contadores escrituravam os documentos que lhes eram entregues.
Atualmente, os credores e o fisco podem questioná-los se os números não forem concretos. Este
fato transfere responsabilidade ao contador. A lei não ampara alegação de desconhecimento da
norma por parte de quem quer que seja ficando responsável pelo seu ato ilegal qualquer pessoa
que infringir a norma. Os contadores devem investigar as informações que até ele chegam a fim
de garantir um padrão técnico confiável.
A atividade contábil não pode ser exercida por quem não é habilitado junto ao conselho
regional de contabilidade do estado, onde o serviço será prestado. Esta é uma exigência prevista
em vários diplomas legais, a exemplo do regulamento geral dos conselhos de contabilidade
quando determina que o exercício de qualquer atividade que exija a aplicação de conhecimentos
de natureza contábil constitui prerrogativa dos contadores e dos técnicos em contabilidade em
situação regular perante o CRC. O contabilista deve pôr sua assinatura e o número de registro
no CRC, em todo e qualquer trabalho realizado. Assim, os documentos contábeis só terão valor
jurídico quando assinados e indicado o número de registro e a categoria. O contabilista dispõe de
várias formas de atuação como na condição de profissional liberal ou autônomo, de empregado
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regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio de qualquer tipo de sociedade, de
diretor ou de conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra situação jurídica
definida pela legislação, exercendo qualquer tipo de função. Produzem-se as informações
contábeis com o objetivo de tornar claro e bem visível o patrimônio das organizações.
Respaldado na informação contábil o usuário toma decisões, de tal forma que as conseqüências
serão desastrosas ou não, dependendo da verdade consignada na contabilidade. Estas
informações são extraídas dos registros contábeis, com a responsabilidade de um profissional
legalmente habilitado, não podendo ser atribuída a outras pessoas. Pois bem, estas manifestações
são atestadas através da assinatura de um profissional devidamente habilitado.
A Contabilidade tem como objetivo situar a posição econômico-financeira real para os
usuários, auxiliando-o na tomada de decisões.

2. Fundamentação teórica
A contabilidade é uma ciência que estuda, analisa, registra dados contábeis da pessoa física
ou jurídica, dando informações necessárias para a tomada de decisões aos usuários. “A
contabilidade é uma ciência ou técnica de escriturar livros comerciais. Parte de uma administração
especial encarregada das contas” (RIOS, 1997, p. 165).
O objetivo contábil é o balanço patrimonial, que é o conjunto de bens, direitos e
obrigações, pois todas as movimentações são registradas pela contabilidade, que em seguida,
resume os dados registrados em relatórios e os entrega aos interessados em conhecer a situação
da empresa.
Na visão de Marion (2004, p.26):
A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de
decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a
tomarem decisões. Com o passar do tempo, o governo começa a utilizar-se dela para arrecadar
imposto e a torna obrigatória para a maioria das empresas.

A contabilidade tem a função de captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os
fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente seja
este pessoa física, entidade de finalidades não lucrativas, e pessoa jurídica.
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Neste sentido, Gonçalves e Baptista (2004, p. 23) comentam que:
Ciência que tem por objeto o estudo do patrimônio a partir da utilização de métodos
especialmente desenvolvidos para coletar, acumular, resumir e analisar todos os fatos que afetam
a situação patrimonial de uma pessoa.
Há dois pilares que regem a contabilidade: a entidade contábil e a continuidade da empresa. A
necessidade da existência contábil, ou seja, uma pessoa para quem é mantida a contabilidade, não
havendo, evidentemente não há contabilidade aplicada, em seguida pressuposto de que a empresa é algo
em andamento em continuidade que funcionará por prazo indeteminado.
Marion (2004, p. 28) assinala:
Denomina-se técnico em contabilidade (válido até 2004) aquele que cursou contabilidade em
nível técnico. Após o término do curso superior (3° grau) de contabilidade, o profissional é
chamado contador ou bacharel em ciências contábeis. Tanto o técnico em contabilidade quanto
contador pode ser chamado contabilistas, e ambos podem, legalmente, serem responsáveis pela
contabilidade das empresas, analistas de balanços, pesquisadores contábeis etc. O contador,
porém, está habilitado a exercer outras atividades não cabíveis ao técnico em contabilidade, são
auditoria, perícia contábil e professor de contabilidade.

O sistema contábil é o conjunto de atividades que engloba a compreensão da atividade
empresarial, a contabilização das demonstrações financeiras, sua análise, interpretação dos dados
para melhorar o desempenho da empresa. Engloba também o sistema manual, instrumento
simples, tais como canetas, livros etc, e o maquinizado, processo moderno onde se utilizava
máquina de datilografia comum, e a de calcular, e um formulário denominado ficha tríplice.
Hoje, existe o sistema mecanizado caracterizado por uma máquina específica para a
contabilidade, que pressupõe o uso do computador. Todos os sistemas contábeis têm o objetivo
de escriturar, coletar, analisar dados gerados pelas entidades para levantar relatórios dando-lhes
informações aos seus usuários para a tomada das futuras decisões empresarias.
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Franco (1997, p. 21) define a contabilidade de forma a expressar a contribuição valorosa
dessa ciência para o processo de decisão:
A Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o
registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos neles ocorridos, com o fim de
oferecer informações sobre sua composição e variação, bem como o resultado econômico
decorrente da gestão da riqueza patrimonial.

3. Procedimentos metodológicos
Este trecho descreve todos os processos que foram utilizados no desenvolvimento da
pesquisa. Foram adotadas técnicas adequadas às necessidades da pesquisa e à coleta de dados.
O tipo da pesquisa utilizado foi exploratória descritiva e diagnóstica, porque fez um
levantamento de conhecimentos de alguns profissionais contábeis, diagnóstica onde foram feitas
as análises dos dados coletados e suas variações.
A análise dos dados fornecidos mostra que 50% são homens e 50% mulheres,
profissionais contábeis, com idade acima dos trinta anos, graduados e técnicos em contabilidade.
Para a coleta dos dados utilizou-se Questionário e entrevista. O questionário foi
direcionado aos proprietários dos escritórios contábeis, constituídos de uma série de perguntas,
que objetivou a obtenção de informações acerca do objeto de estudo.
Os dados foram analisados de duas formas: de forma quantitativa, utilizando-se do
questionário aplicado, e de forma qualitativa está relacionada com as perguntas utilizadas na
entrevista.

4. Análise dos dados e resultados
Através dos dados coletados, foi analisado o nível de conhecimento teórico e prático nos
escritórios Melo Serviços Contábeis, Paulo Contabilidade, Constec e Cristina Contabilidade,
bem como avaliado os seguintes exercícios profissionais, quais sejam: competência,
credibilidade, confiança, comunicação, ética, respeito ao cliente.
Na análise dos dados colhidos, junto aos proprietários dos escritórios, contadores e
técnicos em contabilidade, esses fatores foram apreciados em conformidade com as seguintes
categorias: a estrutura, os serviços prestados e satisfação dos clientes.
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4.1 Estrutura
Analisando todas as informações colhidas, o ambiente de trabalho é de fácil acesso, pelo
espaço, localidade, com salas equipadas, adequadas para comportar os programas específicos,
que ajudam na praticidade e qualidade, facilitando e antecipando o trabalho.
Observando a competência no que tange aos serviços oferecidos pelas instituições, as
necessidades dos profissionais em cursos de atualização para realizar o trabalho, aperfeiçoandose, proporcionando credibilidade e respeito aos seus clientes.
4.2 Serviços Prestados pelos Profissionais
De acordo com os objetivos propostos, foram diagnosticados os serviços contábeis que
são mais prestados nas instituições, tais como: assistência contábil, abertura de firma, fiscal,
trabalhista, e outros percebidos no relato abaixo.
A função do contador na empresa é resolver processos administrativos cabíveis no seu trabalho,
como talão de nota fiscal, carteira de trabalho, enfim, toda e qualquer situação que a empresa
venha a conter no período. O contador tem em mãos todos os dados da empresa, para que ele
possa ter o controle e conhecimento de como estar indo o seu cliente. Defendê-lo na hora que
for preciso.
Em primeiro lugar orientar a empresa sobre as medidas que devem ser tomadas com as notas
fiscais e outros cuidados, para a empresa não levar nenhuma multa, e vários serviços, a empresa
depende do contador.1

Com relação aos serviços, Figueiredo e Frabi (2000, p. 58) ressaltam que:
A missão da empresa contábil é atender a sociedade, suprindo as necessidades das empresas
clientes de informações econômico-financeiras que aperfeiçoem os controles contábeis de seus
patrimônios.

O profissional contábil desenvolve um trabalho integrado com outros setores da
empresa, haja vista que concentra uma visão global dela e, por isso, deve atuar subsidiando a
tomada de decisão.

1

Textos colhidos na entrevista com os usuários
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4.3 Satisfação dos Usuários
A contabilidade não é somente registrar e controlar fatos administrativos, gerar guias e
escriturar livros como as maiorias das pessoas pensam. Ao conhecer profundamente a empresa,
o profissional contábil é constantemente é chamado a dar sua opinião sobre o futuro da
empresa. Sendo assim, o contador é peça fundamental para a sobrevivência das empresas,
fornecendo informações para as tomadas de decisões.
Avaliar o grau de satisfação é diagnosticar o cumprimento da missão das instituições.
Através dos dados coletados, os usuários encontram-se satisfeitos com os serviços contábeis
(100% dos entrevistados). Vale salientar que apesar desse nível de aceitação, muitos usuários não
reconhecem os serviços prestados pelos contabilistas, achando a contabilidade um mal
necessário.
Afirmam alguns usuários sobre a importância da contabilidade:
É de grande importância para a empresa, porque muitas vezes o empresário não em noção das
obrigações da empresa, e cabe ao contador ou técnico em contabilidade em passar essas
informações para a empresa estar sempre em dia com suas obrigações, bem como calcular
custos, formar preços, para que a empresa venha obter uma lucratividade maior.
No meu ponto de vista, o técnico ou contador alem de prestar serviços a empresa, também
contribui para melhoria nos serviços democráticos, bem como, ajuda a resolver coisas que não
entendemos, dando-lhes orientações, opiniões, etc. senso assim, hoje o serviço da contabilidade
é fundamental para a empresa caminhar correta.2

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia não apenas nas contas patrimoniais
das empresas, mas também na administração direta e para definir como tomar as decisões mais
importantes.

5. Considerações finais
A presente pesquisa procurou avaliar e conhecer a contabilidade na cidade de Santa
Cruz, tendo em vista o conhecimento do trabalho realizado pelos técnicos em contabilidade e
contadores, bem como a importância do seu trabalho para as organizações.
A partir das análises dos dados coletados, os usuários demonstraram sua satisfação quanto
aos serviços prestados pelos contabilistas, acreditando que o atendimento recebido é de grande

2

Textos colhidos na entrevista com os usuários
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importância, visto que a saúde da empresa está intimamente ligada à escrita contábil. Os
profissionais contábeis são plenamente realizados com os trabalhos prestados para as instituições.
Observou-se que outro fator fundamental para se manter o bem estar, tanto do
profissional como dos clientes, é estar inserido num ambiente adequado, com todas as condições
físicas e instalações equipadas estáveis e em conformidade com padrões que favoreçam um clima
agradável para convivência com os clientes.
No entanto, os escritórios contábeis, a oferecer em serviços para uma empresa, não irão
apenas receber documentos, vão analisá-los sob o aspecto técnico, legal e documental,
verificando eventual incidência tributária de retenção de ISS/ IRF / INSS, além de ter que
classificá-los e registrá-los com base no plano de contas para elaboração da contabilidade. Além
da apresentação dos balanços e balancetes e de acessoria ao cliente, uma série de trabalhos
invisíveis serão realizados, as chamadas obrigações acessórias, sendo que o não cumprimento
acarretará multas, daí a importância da elaboração do contrato de prestação de serviços,
definindo com clareza os serviços que efetivamente serão prestados como, por exemplo,
contabilidade, rotinas fiscais, rotinas de departamento de pessoal, auditoria, consultoria ou todos
os serviços juntos.
Para se propor serviços especializados de contabilidade é preciso não só conhecer
contabilidade, mas também legislações societárias, tributárias, previdenciárias, trabalhistas e
outras, mas também uma formação universitária e ainda a atualização dos conhecimentos legais
diariamente em razão das mudanças que os governos estão sempre promovendo. Tendo que
fazer investimentos em espaço físico, instalações, máquinas, equipe de pessoal com treinamento
permanente, para que desenvolva um serviço de qualidade.
Analisando esses aspectos, é necessário que o profissional em contabilidade faça cursos de
especializações para que os serviços prestados sejam de nível compatível com o grau de
responsabilidade do contador.
Vê-se, portanto, que a presença do contador na empresa é de fundamental importância,
pois, estando ele vinculado na forma da lei e ainda como funcionário exclusivo, ou seja, que
presta serviços contábeis somente para aquela empresa onde ele é empregado, o empregador
terá uma margem de satisfação profissional muito maior do que se contratar um escritório
especializado, que presta serviços para ele e aos demais clientes que por ventura venha ter.
Trata-se de uma concorrência entre escritórios de contabilidade onde, na maioria das vezes, os
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serviços deixam a desejar, não por incompetência da equipe que ali trabalha, mas pelo acúmulo
de serviços e de responsabilidade compartilhadas entre todos os clientes do escritório.
A concorrência entre os escritórios é marcada pela disputa ou competência entre os
fornecedores de serviços contábeis, visando atrair para si as preferências dos compradores do
mercado. Por outro lado, as empresas que contratam os serviços, seja ele de qualquer natureza,
tendem a selecionar os fornecedores que prometem maiores vantagens, sobretudo no
custo/beneficio. Muitas vezes, em nome desta concorrência, as empresas prestadoras de
serviços contábeis agem de forma irresponsável ou desleal, resultando em grandes prejuízos,
irreparáveis para seus patrões, clientes e concorrentes.
A contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, pois é a ação humana
que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Todavia, a contabilidade utiliza de métodos
quantitativos como sua principal ferramenta, pois ele mostra o valor do patrimônio da empresa.
Desta forma, há de se reconhecer a importância do profissional dentro da empresa, passando
informações importantes para o usuário da contabilidade onde ele poderá tomar decisões bem
mais informadas do que se passa em sua empresa. Assim,pode-se dizer que o profissional
formado em ciências contábeis planeja, orienta e controla todo um trabalho que gera
informações aos usuários da contabilidade, possibilitando-lhes a tomada de decisões.
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1. Introdução
O presente relatório contém informações referentes à história da contabilidade em
Acari-RN, desde sua origem aos dias atuais, tendo como referência sua trajetória histórica, no
contexto sócio-político-econômico e cultural.
O trabalho desenvolveu-se sob a supervisão da Profª. Esp. Aura Maria dos Santos Lima,
cujos resultados estão sistematizados de forma a expressar questões que envolvem a importância
dos serviços contábeis.
Nos resultados da pesquisa está explicita a relação entre teoria e prática de forma a
entender a problemática da importância dos serviços contábeis para o município de Acari / RN.
Nessa perspectiva, espera-se que de maneira geral, a pesquisa sirva de análise e reflexão
sobre a história da contabilidade, tendo como fundamental importância o conhecimento
científico e os estudos realizados.
A história da contabilidade é tão antiga quanto à própria História da Civilização. Está
presa às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse e de
perpetuação e interpretação dos fatos ocorridos com o objeto material de que o homem sempre
dispôs para alcançar os fins propostos.
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A contabilidade existe desde os primórdios da civilização e, durante um longo período,
foi tida como a arte da escrituração mercantil. Utilizava técnicas especificas, que foram se
aperfeiçoando e especializando, sendo algumas delas aplicadas até hoje. Não obstante a origem
milenar da contabilidade, identificada por historiadores como praticadas em tempos remotos da
civilização, embora de forma rudimentar e não sistematizada. O homem se enriquecia, e isso
demandava o estabelecimento de técnicas para controlar e reservar seus bens.
Contabilidade é um trabalho minucioso de análise das áreas fiscal, tributária e trabalhista
de uma empresa, instituição ou entidade governamental ou não governamental. Portanto, é uma
atividade que exige tempo para análise. Muitas empresas contratam firmas ou escritórios de
contabilidade para prestar serviços. Em muitos casos, não há vantagens financeira em manter
uma estrutura contábil, até mesmo porque muitas empresas são obrigadas a realizar auditorias
periódicas. Por essas razões, em alguns casos, é vantagem à empresa contratar um escritório de
contabilidade, que passa a ser responsável pelo balanço contábil e financeiro, pagamento de
tributos, resoluções de problemas relativos ao quadro de funcionários, entre outras questões à
contabilidade empresarial.
Diante dessa realidade, o presente relatório de pesquisa tem como objetivo primordial
mostrar o resultado de uma pesquisa sobre a história da contabilidade no município de
Acari/RN, desde sua origem aos dias atuais, apresentando como referência sua trajetória
histórica, no contexto sócio-político-econômico e cultural.
A pesquisa busca uma maior compreensão sobre a importância dos serviços contábeis
para o município de Acari / RN, e para a sua realização foi necessária a aplicação de
questionários e observações, com o intuito de compreender e refletir sobre a história da
contabilidade no referido município.
A abordagem do tema possibilitou análise dos documentos e registros de informações
contábeis necessários ao exercício da profissão; além de verificação dos recursos tecnológicos
utilizados.
A relevância da realização dessa pesquisa surgiu da necessidade e curiosidade de um
grupo de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó – FAS, situada em
Currais Novos / RN, que pretendem seguir a carreira de contador ou, então, reunir
conhecimentos que facilitem sua tarefa no campo da contabilidade, como profissional dessa área,
sendo necessário conhecer a mecânica das operações das entidades públicas e privadas.
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No município de Acari/RN, a contabilidade conquistou seu espaço desde a emancipação
da cidade em 11 de abril de 1833, trazendo informações de situação econômico-financeiro para
seus usuários. Através dos tempos a área contábil vem criando novos espaços de trabalho e
consequentemente emprego para muita gente.
A pesquisa realizou-se em uma Instituição Municipal (Prefeitura Municipal de Acari) e
em um Escritório de Contabilidade onde os técnicos em contabilidade, foram os sujeitos da
pesquisa, colaborando com os acadêmicos da Faculdade do Seridó – FAS. As informações e
experiências foram registradas em instrumentos próprios de pesquisa, em que foram
especificados os serviços contábeis gerais e o relacionamento do contador para com seus
usuários.
Para o aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos em relação à história da
contabilidade em Acari / RN, o Relatório de Pesquisa propiciou ao grupo de acadêmicos a
oportunidade de estudo, pesquisa, análise e reflexão sobre a contabilidade e o seu campo de
trabalho dentro da sociedade atual, observando seus pontos fortes e fracos.
Nessa perspectiva, o estudo identifica os pressupostos teóricos filosóficos que estão
presentes na base da ação da contabilidade, discutindo a importância do papel do contador na sua
atuação com pessoas físicas e jurídicas.

2. Fundamentação teórica
A contabilidade ganhou espaço no município de Acari/RN com a emancipação da cidade
em 11 de abril de 1833, trazendo informações econômico-financeiro para seus usuários. Hoje, o
trabalho contábil vem passando por uma transformação acentuada, sofrendo uma evolução
condizente com as atuais condições econômicas e sociais do mundo.
A compreensão sobre a importância dos serviços contábeis para o município de
Acari/RN desenvolveu-se através de estudos profundos e norteados por teóricos do campo de
contabilidade. Sendo assim, esse estudo enfoca diversas maneiras de perceber esta questão,
buscando suporte teórico em Gonçalves e Baptista, Golveia, Iudícibus, Marion, inclusive outros
que tratam da temática investigada.
No que diz respeito à proposta de investigação e da importância dos serviços contábeis,
foram reunidos todos os subsídios necessários para entender o trabalho que é desenvolvido pelas
pessoas que atuam na área contábil de Acari/RN.
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A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a
tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela registra dados e produz relatórios contábeis
para usuários supridos de informações.
Acari localiza-se no interior do Rio Grande do Norte, com uma distância de 209 km em
relação à Capital. Constitui uma área de 612,9 km², equivalente a 1,15% da superfície estadual.
Abrangendo 11.230 habitantes, portanto, possui um número significante de usuários
necessitando de informações para a tomada de decisões com relação aos serviços contábeis.
Os usuários da contabilidade de Acari, desde sua emancipação até hoje, são os grandes e
pequenos comerciantes, os investidores, administradores, prestadores de serviços, setor público,
fornecedores, banco, sindicato e clientes em geral, ou seja, são pessoas físicas ou jurídicas, e
ainda entidades interessadas em conhecer a situação da empresa, instituição etc.
Em relação ao índice de desenvolvimento econômico, Acari vem ocupando uma posição
de 7º lugar no ranking geral dos Municípios/RN, uma vez que os recursos econômicos como:
agricultura, pecuária, avicultura, piscicultura, apicultura e o artesanato destacam-se devido a
grande produção, o que oferece a população oportunidade de emprego e investimento cada vez
maior. A contabilidade, por sua vez, ganha espaço, pois as pessoas físicas e/ou jurídicas usam as
informações contábeis, conhecendo suas limitações para tomar decisões visando o futuro com
maior segurança, bem como conhecendo a situação atual e o grau de acerto ou desacerto de suas
decisões passadas.
Na visão dos entrevistados que atuaram como sujeitos da pesquisa:
Contabilidade é uma atividade que ajuda a controlar e diagnosticar o bom e o mau andamento de
qualquer atividade; é uma ciência apaixonante mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela
categoria; é uma ciência do patrimônio; é um facilitador do governo e empresário; é um ato de
planejar, cumprir metas estabelecidas e contabilizar os resultados.

Os conceitos de contabilidade afirmados por essas pessoas, aproximam-se bastante, da
visão dos autores ao qual se buscou suporte teórico. Na concepção de Gonçalves e Baptista
(2004, p.23): ‘’Contabilidade é ciência porque possui determinado e método de investigação
própria. “Estuda fenômenos que se verificam de forma universal, apresentando verdades (leis)
em torno do mesmo objeto.”
Na qualidade de ciência aplicada, com metodologia especialmente concebida para captar,
registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais,
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financeiras e econômica de qualquer ente, seja este pessoa física, entidade de finalidades não
lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa a Direito Público, tem um campo de atuação
circunscrito às entidades supramencionadas, o que equivale a dizer muito amplo.
Para Marion (2004, 26, 27):
A contabilidade pode ser estudada de modo geral (para todas as empresas) ou em particular
(aplicada em certo ramo de atividade ou setor da economia). A Contabilidade Geral, também é
conhecida como Contabilidade Financeira, que pode ser aplicada a diversos ramos de atividades.
Quando é aplicada a empresas comerciais, denomina-se Contabilidade Comercial; a empresas
industriais, denomina-se Contabilidade Industrial; a empresas públicas, denomina-se
Contabilidade Pública; a empresas hospitalares, denomina-se Contabilidade Hospitalar; a
empresas agropecuárias, denomina-se Contabilidade Agropecuária; a empresas de seguros
denomina-se Contabilidade Secundária etc.

Nesse estudo, o Contador deverá conhecer a empresa, as atividades que ela desenvolve,
os objetivos que deseja alcançar e os aspectos administrativos que merecem um maior controle
gerencial. Agindo desta forma, o Contador terá condições de elaborar um planejamento de
acordo com as necessidades específicas da entidade.
O resultado desse planejamento é uma relação de contas que será utilizada como guia
para o registro dos fatos contábeis. Não significa uma relação de contas das mais variadas
possíveis e nem estranhas às atividades da entidade. São contas necessárias para demonstrar a
verdadeira situação patrimonial da entidade em questão. Essa relação é conhecida como Plano de
Contas.
Como vimos, muitas são as questões e aspectos que envolvem a problemática em
questão, as análises e estudos apontam que há serviços contábeis com ênfase exagerada na parte
burocrática: guias, folhas de pagamento, impostos etc. Assim, nem sempre o usuário da
contabilidade é atendido conforme suas principais decisórias. Segundo Marion (2004, p. 19): “A
contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo. E pode também ser o
mais confuso”.
Partindo dessa compreensão, a contabilidade fornece o máximo de informações úteis
para a tomada de decisões dentro e fora da empresa, percebendo assim que existem várias
formas e inúmeros lugares onde ela pode acontecer se concretizar, o que se dá por causa da
forma complexa a que apresenta a sociedade e para atender esse aspecto a uma diversificação de
atividades contábeis. Com isso, o contabilista perpassa para a sociedade, mostrando que não deve
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ser feita visando basicamente atender às exigências do governo, mas o que é muito importante,
auxiliar as pessoas a tomarem decisões.
Foi visto pelos entrevistados que o contador deve considerar em seu relacionamento com
seu cliente, a paciência, honestidade, clareza, respeito, tolerância, amizade, responsabilidades,
levando em conta os valores de ambas as partes.
A contabilidade tem a função de coordenar e controlar os registros negociais (compras,
vendas, investimentos e aplicações) de uma empresa, permitindo que se tenha uma visão precisa
do patrimônio. O Contador interpreta eventos econômicos e fornece informações para que os
dirigentes da companhia tomem decisões sobre a direção do negócio. Por sua vez, registra os
fatos e atos administrativos e responsabiliza-se pelo pagamento de tributos. Também pode ajudar
a traçar planos de investimento.
Na opinião de Marion (2004, p.28): Pessoa física é a pessoa, é todo o ser humano, é todo
indivíduo (sem qualquer exceção). A existência da pessoa física termina com a morte. Pessoa
Jurídica é a união de indivíduo que, através de um contrato reconhecido por lei, formam uma
nova pessoa, com personalidade distinta da de seus membros. As pessoas jurídicas podem ser fins
lucrativos (empresas industriais, comércios etc.) ou não (Cooperativas, associações culturais,
religiosas etc.). Normalmente, as pessoas jurídicas denomina-se empresas.
Evidentemente que a aplicação da contabilidade pode ser estudada de modo geral (para
todas as empresas) ou em particular (aplicada em certo ramo da atividade ou setor da economia).
Nesse sentido o profissional contábil é aquele que cursou (3º grau) curso superior e que tem o
nível técnico. O profissional com nível superior é chamado de contador ou bacharel em Ciências
Contábeis.Tanto o técnico em contabilidade quanto o contador podem ser chamados
Contabilistas, e ambos podem, conforme a legislação, ser responsáveis pela contabilidade de
empresas, analistas de balanços, pesquisadores contábeis, entre outras funções. Porém o
contador, está habilitado a exercer outras atividades que não pode ser exercida por um técnico
em contabilidade, que são habilidades como auditoria, perícia contábil e professor em
contabilidade.
Atualmente, existe mercado de trabalho, assim cresce cada vez mais os sujeitos de
pesquisa, pois todas as atividades necessitam dos conhecimentos da área contábil, todavia o
governo está sempre fazendo mudanças na legislação, exigindo mais conhecimento pelos
contadores.
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O papel do contador é imprescindível para uma empresa, visto que, toda empresa é
obrigada a ter um. Esse profissional pode atuar na área de consultoria, auditoria, controladoria,
entre outros serviços. Porém, o conteúdo visto no curso superior de contabilidade é muito
pequeno, não habilitando-os de forma adequada para exercer a profissão com todo o
conhecimento nesta área.
Pode-se afirmar que o mercado de trabalho para o contador, hoje, no Brasil, é, em
média, um dos melhores entre os de profissionais liberais. Mas, nem sempre foi assim, em
virtude de várias fontes de pressão que obrigam as empresas a aperfeiçoarem cada vez mais seu
processo de controle e planejamento, o papel do contador está realmente assumindo o papel que
naturalmente lhe deveria ser reservado numa entidade. Esse papel traz em si, além das
capacitações e profissionais inerentes, alta dose de ética, de prudência, de zelo, de severidade, de
costumes e de integridade.
Foi mostrado na pesquisa que quando a Instituição Municipal iniciou suas atividades, todo
o trabalho contábil era feito de forma manual, no entanto, com o processo de evolução
tecnológica o trabalho passou a ser realizado de forma informatizada, o que ocasionou uma
maior rapidez em todas as tarefas realizadas. Passando a ser utilizado programas específicos de
contabilidade, tais como: Sistema de Contabilidade Pública e SIAI – Sistema de Auditoria
Informatizado.
O Escritório de Contabilidade no município de Acari iniciou suas atividades em 29 de
abril de 1997. Todo o trabalho contábil muitas vezes era feito batendo formulários em máquina
de datilografia, manualmente, e as entregas das declarações eram feitas nos órgãos. Atualmente,
utilizam-se meios eletrônicos, internet, onde os programas específicos de informática mais
utilizados são: ECOS, Magnus, Selp, Palur, Anaff e Informare. Com isso, houve uma grande
evolução no trabalho da contabilidade, pois ocasionou agilização das informações.
Toda e qualquer atividade econômica é realizada por meio das entidades econômicoadministrativas. Portanto, há entidades que transformam os elementos da natureza em objetos
que irão satisfazer as necessidades dos homens-indústria; há as que realizam a intermediação
entre o consumidor e o produtor-comércio e há aquelas que prestam um serviço à comunidade,
prestadoras de serviço.
Para que essas empresas possam desenvolver suas atividades, é necessário que estejam
devidamente legalizadas e constituídas. Por sua vez, a Constituição é feita por meio da
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elaboração do Contrato Social ou Estatuto Social. A legalização se dá através do registro dos atos
constitutivos nas repartições públicas (Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal, Prefeitura
Municipal a localidade, Secretaria da Fazenda do Estado, Previdência Social, Delegacia Regional
do Trabalho). E, dependendo do ramo de atividade a ser desenvolvido, poderão ainda estar
sujeitas a registros em outros órgãos e à concessão de alvarás.
Todo o trabalho de natureza contábil executado numa entidade, empresa ou em algum
órgão governamental tende, como em todos os demais ramos do conhecimento a especializar-se
ou sintetizar-se em várias ramificações; estas, por sua vez, exigem, além do treinamento básico
em contabilidade, o que o leva a especializar-se neste ou naquele ramo.
Entre as ramificações ou detalhamentos mais importantes da contabilidade,
destacaríamos: a Contabilidade Financeira e a Contabilidade de Custos, esta exercida pelo
contador de custos; a Auditoria, interna ou externa, que congrega auditores internos ou
independentes; a Análise e Interpretação de Balanços, exercida por analistas cuja formação básica
deve ser em Contabilidade; Sistemas e Métodos, nos quais contadores altamente especializados
desenvolvem atuações, e, finalmente, Controladoria, cargo e especialização máxima a serem
atingidas por um contador dentro de uma empresa, normalmente de staff ligado à alta
administração, que supervisiona os departamentos de Contabilidade Financeira, de Custos,
Auditoria Interna, Fiscal, Orçamentos etc, reportando diretamente a altos mandatários da
empresa.
Os relatórios contábeis são o resultado final do processo de escrituração e de alguns
julgamentos de valor que o contador efetua com relação a eventos futuros. Todo o trabalho de
acumulação de registros e dados sistematicamente classificados, que constitui a rotina contábil,
tem por finalidade inserir os dados colhidos em relatórios contábeis, os quais devem ainda ser
interpretados, no sentido contábil, por profissional habilitado, a fim de proporcionar à
administração e aos demais interessados informações relevantes para a tomada de decisões.
A contabilidade tem regras básicas, que são chamadas de princípios contábeis, sendo que
os pilares de sustentação da contabilidade é a entidade contábil e a continuidade da empresa,
desse modo é um instrumento que auxilia as pessoas a tomarem decisões, pois ela fornece o
máximo possível de informações úteis para que as decisões sejam tomadas tanto dentro, como
fora da empresa.
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3. Metodologia
Diante da necessidade e da importância de se compreender as atividades contábeis
específicas do contador e/ou técnico em contabilidade no município de Acari/RN, realizou-se
uma investigação através de descrição e análise qualitativa e quantitativa de dados, buscando
analisar e compreender de forma aprofundada e científica as questões que envolvem a
contabilidade. Qualitativa porque os pesquisadores tiveram contato com as pessoas e seu
ambiente de trabalho, estimulando o entrevistado a pensar e falar sobre o tema em estudo.
Quantitativa porque as informações foram colhidas por meio de questionários estruturados com
perguntas e respostas objetivas e subjetivas. Nesse sentido, os pesquisadores estiveram juntos ao
grupo de pessoas que atuavam como sujeito da pesquisa. O que resultou compartilhar
experiências significativas e enriquecedoras para o grupo de acadêmicos.
A pesquisa inicialmente foi documental, tendo como fundamentação teórica em livros,
textos e sites da internet, para que partindo desses primeiros conhecimentos se chegar a uma
compreensão e, conseqüentemente, uma formação de opinião sobre o tema proposto. Em
seguida, foi realizada a pesquisa de campo, nos locais onde estão situados os profissionais
contábeis. E por fim, foram feitas análises, leituras e interpretação dos dados coletados.
Todos os sujeitos de pesquisa que serviram de base para o desenvolvimento do presente
relatório, pertencem ao sexo feminino. Sendo casados, 75% dos entrevistados. A faixa etária é
entre 21 a 45 anos de idade, onde 50% possuem ensino superior incompleto.
A metodologia utilizada neste estudo propiciou análise compreensiva com base nos
dados, resultando na compreensão do fenômeno estudado, revelado através das unidades
significativas. Logo, os procedimentos metodológicos possibilitaram trilhar um caminho em que
os pesquisadores puderam ver como se processa na prática os serviços contábeis.

4. Análise dos dados e resultados
O desenvolvimento do relatório

de pesquisa aborda o tema sobre a história da

contabilidade em Acari/RN, desde sua origem à atualidade. Deu-se por meio de questionários e
observações, em que os entrevistados da Instituição Municipal (Prefeitura Municipal de Acari) e
do Escritório de Contabilidade atuaram como Sujeitos da Pesquisa.
Nesse sentido, buscou-se uma maior compreensão sobre a importância dos serviços
contábeis para o município de Acari/RN, tendo como pressuposto, análise dos documentos e
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registros de informações contábeis necessários ao exercício da profissão; e verificação dos
recursos tecnológicos utilizados.
O processo da contabilidade está intimamente ligado à evolução histórica, social,
política, econômica e cultural do município. Com o avanço da área contábil em Acari/RN,
desde o século XIX, os usuários necessitados de informações contábeis para a tomada de suas
decisões, foram crescendo cada vez mais.
É importante ressaltar que a população acariense sobrevive basicamente da agricultura,
pecuária, piscicultura, apicultura e o artesanato. Por isso, necessitam de um conhecimento sobre
suas limitações para tomar decisões, adotando assim os serviços contábeis.
No entanto, no contexto de uma sociedade moderna, caracterizado pelo capitalismo de
mercado de forte cunho financeiro e pela adoção abrangente de políticas econômicas neoliberais,
o padrão de consumo das sociedades modernas e os investimentos por parte das pessoas físicas e
jurídicas, vêm exercendo efeitos sobre a contabilidade.
Foi relatado que as principais dificuldades que um contador enfrenta no seu trabalho é a
falta de colaboração por parte de alguns clientes; o excesso de informações que têm que ser
prestado aos órgãos públicos; a falta de conhecimento que a maioria dos empresários tem do seu
negócio e das responsabilidades de pessoa jurídica; e o curto prazo para fechamento da
contabilidade pública mensal.
São muitas as problemáticas encontradas nessa área, é preciso, todavia, entender que a
contabilidade só terá utilidade se as informações por ela fornecidas satisfazerem as necessidades
da administração ou de outros interessados, e não apenas as do contador. E, também só é capaz
de captar e registrar, normalmente, eventos mensuráveis em moeda quando sabemos que, em
quase todas as decisões, muitos outros elementos não quantitativos devem ser levados em conta
para uma decisão adequada.
Para os sujeitos de pesquisa do Escritório de Contabilidade, os tipos de serviços mais
solicitados são: Abertura de Firma, Declarações de Imposto de Renda, Cálculos Trabalhistas e
Movimentação de Empresas. Uma vez que, quem solicita esses serviços são Pessoas Físicas e
Pessoas Jurídicas.
No que se refere à Instituição Municipal, os tipos de serviços mais solicitados são os
predestinados por Leis, Resoluções, Portarias, etc. Sendo solicitado pela própria instituição. O
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serviço mais difícil que é realizado pelo contador desse órgão público é a elaboração de Plano
Plurianual, o DACOM e a conscientização dos clientes para com o andamento de seus negócios.
Com relação à cidade de Acari, é considerada a mais limpa do Brasil e a “musa” do
Seridó, é uma das cidades mais antigas do interior do Rio Grande do Norte. Possui Educação e
Saúde de qualidade, sua beleza natural reúne imensas serras e grandes reservatórios de água,
atraindo vários turistas. Assim, Acari conta com serviços de pousadas, hotéis, restaurantes, bares
e lanchonetes, posto de gasolina, mercado público, feira livre, farmácias, supermercados,
mercadinhos, pequenas e médias indústrias e comércio em geral. Isso faz com que a
contabilidade penetre de forma direta ou indireta na vida das pessoas que prestam algum tipo de
serviço ou usufrui do mesmo. A Contabilidade no município de Acari / RN, passou a existir
com sua emancipação, em 11 de abril de 1835, quando a Prefeitura Municipal abriu suas portas,
trazendo informações de situação econômico-financeiro para a população em si.
Há concordância quanto a evolução no trabalho do contador, pois os recursos
tecnológicos proporcionaram à área contábil vários tipos de programas específicos para facilitar o
trabalho e ocasionar uma maior rapidez. No entanto, até a pouco tempo atrás os serviços
contábeis era feita de forma manual, batendo formulários em máquina de datilografia, e
entregando declarações nos órgãos.
Atualmente existe mercado de trabalho para o contador, uma vez que toda empresa é
obrigada por lei a ter um, visto que, sempre estão surgindo novas empresas. E o papel do
contador além de atuar em empresas, pode atuar em outras áreas como: consultoria, auditoria,
controladoria, etc. Logo, todas as atividades necessitam dos conhecimentos da área contábil.
Para a maioria dos entrevistados, hoje, as articulações do Conselho da Categoria são
efetivas no sentido da melhoria das condições de trabalho dos profissionais da área, pois apesar
de não trazer muitos resultados, a luta existe diariamente, visto que está começando a melhorar.
Os usuários solicitam mais os serviços para abertura de firma, de movimentação de
empresas, de declarações de Imposto de Renda e cálculos trabalhistas. Para o contador, o serviço
a qual parece mais difícil é o de conscientização dos usuários sobre o andamento de suas
empresas, o DACOM, e a elaboração de plano plurianual. Enfrentando no seu trabalho a
dificuldade referente ao excesso de informações prestadas aos órgãos públicos, o curto prazo
para fechamento da contabilidade mensal e a falta de colaboração por parte de alguns usuários.
Entretanto o contador necessita de cursos de atualização para realizar o seu trabalho.
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Em relação ao relacionamento entre o contabilista e o seu cliente, deve ser considerado
as responsabilidades de ambas as partes para que haja um bom andamento das atividades
contábeis, o respeito pelo profissional, a paciência, a honestidade, a tolerância e a amizade.
Os entrevistados ressaltaram que o local de trabalho em que exerce sua atividade é
adequado, pois possui ótimas instalações, conforto, localização, além de amplitude. A maioria
afirmou uma boa satisfação com o trabalho que realizam, e quando se trata do reconhecimento
quanto a importância do trabalho, 25% afirma está plenamente realizado, porém o restante se
sentem gratificados e com novos projetos.
Por tudo que foi pesquisado, constatou-se que os serviços contábeis no município de
Acari/RN é de profunda importância para o profissional contábil, os usuários e o município em
si. Tendo como resultado o desenvolvimento histórico, social, econômico, político e cultural
condizente com uma sociedade contemporânea do século XXI.

5. Considerações finais
Ao término deste trabalho, percebe-se que alguns dos aspectos gerais, mais importantes
relacionados no processo da pesquisa são os fatores que contribuíram como fonte de recursos no
desenvolvimento de estudos, que foi favorecido na abordagem do tema, a história da
contabilidade em Acari, desde sua origem à atualidade. Uma vez que, a efetivação do trabalho
proporcionou ao grupo de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó –
FAS, situado em Currais Novos/RN, conhecimentos, informações, condições para pesquisa,
compreensão, análise e reflexão sobre a importância dos serviços contábeis para o município de
Acari/RN e de um modo geral.
Diante disso, fizeram-se registros, análise, verificação, interpretação de dados e
fundamentação teórica que serviram para ter um diagnóstico aberto e uma visão mais ampla e
profunda sob o qual o público contábil, dentre outros, compreenderá e refletirá sobre os
conhecimentos do processo da contabilidade.
No entanto, podemos dizer que o objetivo principal dos serviços contábeis é fornecer,
analisar e ordenar dados para a tomada de decisões. E que o campo preferencial da Contabilidade
é constituído pelas entidades, sejam de finalidade lucrativa ou não, onde procura captar e
evidenciar as variações ocorridas na estrutura patrimonial e financeira, em face das decisões da
administração e também das variáveis exógenas que escapam ao controle e ao poder de decisão
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da administração. Tendo em vista, que os princípios contábeis deve ser considerado praticável,
objetivo e útil pelo consenso profissional.
Para tanto, os princípios contábeis são conceituados como premissas básicas acerca dos
fenômenos e eventos contemplados pela contabilidade, onde são a cristalização da análise e
observação da realidade econômica, social e institucional.
A contabilidade existe desde os primórdios da civilização e vem passando por uma
transformação acentuada, com o objetivo de transformá-la num instrumento eficiente de
administração, sofrendo os seus conceitos básicos uma evolução condizente com as atuais
condições econômicas e sociais do mundo. Essa evolução chegou ao município de Acari que
usufrui do processo adaptável a certa realidade factual com base na nova análise da realidade.
A Contabilidade no município de Acari/RN passou a existir com sua emancipação, em
11 de abril de 1833, quando a Prefeitura Municipal (antigamente Intendência) abriu suas portas,
trazendo informações de situação econômico-financeiro para a população em si e hoje
desempenha o processo evolutivo exposto. Preocupando-se em manipular recursos econômicos
(e organizacionais) e adicionar valor (ou utilidade, em sentido amplo) aos recursos manipulados.
E ainda, incorporar à doutrina e prática contábeis, os princípios e convenções contábeis aceitos
na atualidade procurando adequar às condições econômicas e sociais do município.
Acari é considerada a cidade mais limpa do Brasil, abrangendo um total de 11.230
habitantes. Caracterizando-se pelas belezas naturais, turismo, saúde e lazer, agricultura,
associações, educação e artesanato. Portanto, a cidade centenária só tem a ganhar investindo em
qualificação profissional e implementando os serviços que atendam as especificidades dos
usuários.
Vale-se ressaltar que toda empresa é obrigada por lei a contratar os serviços de um
contador. Esse profissional que tem diploma universitário em Ciências Contábeis, emprega
cálculos financeiros para planejar e controlar as receitas e despesas de uma organização. Ele
controla os gastos com mão-de-obra, matéria-prima e equipamentos, por exemplo, e os ganhos
resultantes da venda de produtos ou da prestação de serviços. Várias são as habilidades
matemáticas exigidas nessa profissão, desde a ordenação de tabelas e gráficos comparativos até
sua análise por meios de equações, com as quais é possível chegar aos resultados contábeis da
empresa.
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Além de trabalhar em departamentos de contabilidade de empresas de modo geral, o
contador pode ser funcionário de um escritório de contabilidade, que presta serviço a essas
empresas. Pode atuar, ainda, na área de perícia, fiscalizando as contas, conferindo os registros
nos livros e os dados de balanço, de modo que garanta que tudo na organização seja feito
conforme as exigências da lei.
A contabilidade integra, hoje, um setor muito importante do conhecimento e constitui
parte do que se convencionou chamar “a ciência da informática”. Ela não esgota em si, todas as
informações necessárias à tomada de decisões, mas dispõe de recursos que lhe permitem
registrar dados, levantar suposições e apresentar demonstrações do resultado de gestão de
entidades.
O mercado de prestação de serviço contábil é amplo, mas ainda é pouco conhecido por
grande parte da sociedade. Havendo necessidade de ser mais divulgado os tipos de serviços que
pode ser prestado dentro de uma firma ou escritório de contabilidade. Além disso, as pessoas
que trabalham com serviços contábeis necessitam de constantes atualizações para se adequar às
exigências da sociedade.
Para alguns doutrinadores, contabilidade é arte, técnica e ciência, em que seu objeto é
patrimônio, o qual é estudado sobre o ponto de vista econômico e financeiro, considerando seus
aspectos qualitativos e quantitativos.
Ficou entendido que contabilidade é um conjunto integrado de princípios e normas para
fornecer informações que devem ser moldadas às finalidades para as quais se destinam.
É preciso que a contabilidade e o contador tenham a atenção que merecem pelos homens
de governo e pelas empresas como um todo; que a juventude olhe com maior interesse para esse
setor profissional que oferece as melhores perspectivas no mercado de trabalho, onde as
oportunidades para a maioria das outras profissões estão em fase de saturação.
Resta-nos felicitar aos sujeitos da pesquisa aconselhando-os a prosseguirem na trilha do
aperfeiçoamento contábil, para que os usuários possam apreciar a contabilidade nos seus justos
termos. Pois a pesquisa propicia pensar, refletir, interpretar e entender o objeto a ser
pesquisado, além de compreende as expectativas, anseios e desejos do cotidiano e da vida dos
profissionais que se dispuseram a colaborar com o contexto complexo e dinâmico em que a
contabilidade se processa.
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INVENTÁRIO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
DE CARNAÚBA DOS DANTAS
Helder Alexandre Medeiros de Macedo
Professor da Faculdade do Seridó – FAS

Este trabalho apresenta a catalogação de sítios arqueológicos na região do Seridó, sertão
do Rio Grande do Norte, procedida no município de Carnaúba dos Dantas. O território deste
município é objeto de pesquisas arqueológicas sistemáticas desde, pelo menos, os inícios dos
anos 80, através da iniciativa do Núcleo de Estudos Arqueológicos da Universidade Federal de
Pernambuco. Essas pesquisas conseguiram levar à comunidade científica dados que
demonstravam a presença, em seus diversos vales, de sítios arqueológicos importantes para se
compreender a antigüidade do homem no Rio Grande do Norte, detentores de pinturas e
gravuras rupestres e, em alguns, de restos de cultura material.
Uma das razões que nos levou a empreender essa catalogação dos sítios arqueológicos foi
a proximidade com a realidade do município de Carnaúba dos Dantas, entretanto, se mostra
mais forte nesse sentido a grande ausência que sentimos, entre os moradores desse município, de
conhecimento a respeito de seu patrimônio cultural arqueológico. Nos últimos anos, em
especial, constatamos cada vez mais a escassez de informações sobre as pesquisas arqueológicas
realizadas em Carnaúba dos Dantas por parte da equipe da Universidade Federal de
Pernambuco3. Por outro lado, tem crescido assustadoramente o interesse do Poder Público local
em acelerar o processo de interiorização da atividade turística em Carnaúba dos Dantas,
incluindo os sítios arqueológicos como parte do roteiro ecológico de visita. Muito embora o
Poder Público sempre afirme que lado a lado com essas visitas existe a preocupação com a
preservação do patrimônio arqueológico, nos mostramos inquietos com a presença persistente
de indivíduos – que muitas vezes não dispõem das orientações necessárias para a visita a um sítio
arqueológico – nos abrigos sob rocha do Vale do Rio Carnaúba e/ou de seus afluentes.
3

Poderíamos citar a Revista Clio Arqueológica, editada pelo Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Conservação do
Patrimônio, da Universidade Federal de Pernambuco, como veículo divulgador das pesquisas na região do Seridó, todavia, é
um periódico de pouquíssima (escassa, diríamos) circulação entre os moradores de Carnaúba dos Dantas, além do que seus
artigos têm linguagem científica, o que prejudica o entendimento por parte da grande massa da população.
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Acreditamos que, no presente momento, a melhor de nossas opções era a de registrar esses bens
patrimoniais e de documentar suas inscrições rupestres, para que fosse possível termos uma
noção da extensão e importância das pinturas rupestres e, também, para que pudéssemos
conservá-las, pelo menos, através do registro fotográfico.
O propósito de conservar os sítios rupestres ou, pelo menos, suas inscrições, está
intimamente ligado à consciência que temos de tais lugares enquanto patrimônio cultural dos
moradores de Carnaúba dos Dantas e, bem assim, monumentos históricos do passado mais
remoto da região4.
A palavra patrimônio, em sua etimologia, remete à acumulação de bens em herança,
transmitidos hereditariamente por linha paterna. O patrimônio histórico, por sua vez,
corresponderia a todos os bens destinados ao usufruto de uma comunidade, constituídos pela
acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam, por seu passado comum.
No período pós-Revolução na França, três tipos de monumentos compunham o patrimônio
histórico nacional: bens remanescentes da Antigüidade, edifícios religiosos da Idade Média e
castelos, segundo o que era apregoado pela Primeira Comissão dos Monumentos Históricos, de
1837. Durante muito tempo esse foi o conceito que predominou: o de que patrimônio histórico
era apenas pedra-e-cal. Agregavam-se, também, as obras e obras-primas das belas artes e das artes
aplicadas. Depois da Segunda Guerra Mundial novos bens entraram para o rol do patrimônio
histórico, como a arquitetura menor, a vernacular e a industrial, bem como edifícios individuais,
aglomerados de edificações, casas, bairros, aldeias (Cf. CHOAY, 2001, p. 11-7). Dos anos 70
em diante, contudo, costuma-se falar mais de Patrimônio Cultural (que englobaria o Patrimônio
Histórico), que, na opinião do estudioso francês Hugues de Varine-Bohan (assessor internacional
da UNESCO em países do Terceiro Mundo), compreenderia três ordens de elementos: os
pertencentes à natureza, ao meio ambiente e aos recursos naturais (patrimônio natural); os
conhecimentos, técnicas, saber e saber fazer (patrimônio imaterial ou intangível); os chamados
bens culturais, que englobam toda sorte de coisas, objetos, artefatos e construções obtidas a
partir do meio ambiente e do saber fazer (patrimônio material ou tangível) (citado por LEMOS,
1987, p. 7-10). Mesmo com toda essa abrangência do conceito de patrimônio cultural, as suas
4

Uma das nossas inspirações para a realização deste estudo, também, foi a leitura da dissertação de mestrado Ecos de Silêncio! A
memória indígena recusada, de Walner Barros Spencer (2000), que faz uma reflexão sobre os processos de encobrimento do
patrimônio cultural de origem nativa no Rio Grande do Norte. Um dos capítulos da dissertação contempla o Lajêdo de
Soledade, sítio arqueológico encravado no município de Apodi-RN, abordando os aspectos de sua historicidade, conservação
e preservação.
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definições são as mais diversas possíveis. A historiadora Maria Cecília Londres Fonseca, por
exemplo, considera o patrimônio como sendo “o conjunto de bens de valor cultural que
passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os cidadãos” (1997, p. 58).
A arqueóloga e especialista em conservação e restauração de pinturas rupestres, Maria da
Conceição Menezes Soares Lage, considera-o como sendo um “testemunho vivo das sociedades
humanas do passado” (LAGE & BORGES, 2003, p. 36).
O sentido original da palavra monumento, por sua vez, está ligado ao que nos traz à
lembrança alguma coisa, ao que tenta combater a angústia da morte e do aniquilamento pela
rememoração de pessoas, fatos ou lugares. Edificar um monumento trata-se, seguindo o
pensamento de Françoise Choay, do mesmo que tocar, pela emoção, uma memória viva.
Monumento, para ela, constitui-se em tudo o que for edificado por uma comunidade de
indivíduos para lembrar ou fazer com que gerações de pessoas recordem de acontecimentos,
sacrifícios, ritos ou crenças (2001, p. 17-8). Há, por outro lado, um outro tipo de monumento,
chamado por Françoise Choay de monumento histórico: todo e qualquer objeto do passado que
pode ser convertido em testemunho histórico, sem que, necessariamente, tivesse uma destinação
imemorial, relacionando-se de forma diferente com a memória viva e com a duração (idem, p.
25-7). Devemos ilustrar nosso raciocínio com o pensamento de Alois Riegl, que propôs no
início do século XX uma das várias teorias que dizem respeito à preservação do patrimônio
histórico:
o monumento é uma criação deliberada (gewollte) cuja destinação foi pensada a priori, de forma
imediata, enquanto o monumento histórico não é, desde o princípio, desejado (ungewollte) e
criado como tal; ele é constituído a posteriori pelos olhares convergentes do historiador e do
amante da arte, que o selecionam na massa dos edifícios existentes, dentre os quais os
monumentos representam apenas uma pequena parte. Todo objeto do passado pode ser
convertido em testemunho histórico sem que para isso tenha tido, na origem, uma destinação
imemorial (citado por CHOAY, 2001, p. 25-6).

Tomamos, assim, os sítios arqueológicos enquanto monumentos que simbolizam a
passagem do homem pelo Sertão do Seridó há milênios. O levantamento desses monumentos foi
realizado entre os meses de outubro de 2003 e janeiro de 20055, junto com a equipe do Grupo
de Estudos em Patrimônio e Arqueologia do Seridó – GEPS, projeto de extensão que
5

O levantamento é resultante, a partir do ano de 2004, de um outro projeto de extensão, também vinculado ao
Departamento de História e Geografia, intitulado Monumenta Arqueologica: Diagnóstico dos Sítios Arqueológicos de Carnaúba dos
Dantas, que executamos com o GEPS.
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coordenamos junto ao Departamento de História e Geografia do Centro de Ensino Superior do
Seridó quando assumimos a docência no Campus de Caicó. Sendo o recorte espacial do
levantamento o município de Carnaúba dos Dantas, concentramos nossas atenções em três
grandes vales, cortados pelos rios que os nomeiam: do Rio Carnaúba, do Riacho do Bojo/Olho
d’Água e do Riacho do Cardão (ver mapa de localização em anexo). O conhecimento de que
dispúnhamos ao início da pesquisa nos permitiu anotar nomes de 60 (sessenta) sítios
arqueológicos nesses três vales, dos quais dois eram com vestígios líticos e cinqüenta e oito com
registros rupestres: essa era a nossa meta de trabalho, que foi desdobrada no estudo, apenas, de
sítios contendo arte rupestre6.
Em cada viagem de campo7 aos lugares com pinturas ou gravuras rupestres preenchemos
uma ficha baseada no modelo do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA – do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – que contém dados a respeito
da identificação do sítio, proprietário do terreno, acesso e localização, estruturas, classificação e
filiação cultural, além de observações pertinentes e bibliografia produzida sobre o mesmo. Ao
preenchimento dessa ficha seguia-se a documentação do sítio arqueológico e dos seus registros
rupestres com equipamento digital e tomada de suas coordenadas geográficas/altitude com
aparelho de posicionamento global (GPS), ambos os equipamentos gentilmente cedidos, o
primeiro, pela Direção do Centro de Ensino Superior do Seridó e o segundo pelo Departamento
de História e Geografia.
Para classificar a filiação cultural dos registros rupestres presentes nos sítios
arqueológicos pesquisados utilizamos o conceito de tradição e de subtradição. Esse conceito, no
Brasil, foi fortalecido na comunidade científica a partir da criação e implementação do Programa
Nacional de Pesquisas Arqueológicas – PRONAPA – nos anos 60, sob a coordenação do casal
Clifford Evans e Betty Meggers, pesquisadores influenciados pela Escola Norte-Americana ou
Nova Arqueologia8. Diversos pesquisadores, dependendo da área arqueológica e dos seus

6

Ainda hoje é polêmico, na Arqueologia, tratar as pinturas e gravuras enquanto arte. Alguns arqueólogos tendem a considerála, acima de uma manifestação artística, um registro, uma forma de comunicação visual. Malgrado a polêmica, entretanto, as
opiniões tendem a se equilibrar. Sobre essa discussão conferir MARTIN, 1999, p. 235-9; PROUS, 1992, p. 539-42.
7
As viagens de campo foram realizadas de bicicleta, à exceção das que percorreram o trajeto em destino da Comunidade
Lajedo e Areias da Cobra, que foram realizadas em veículo alugado com recursos doados por um turista holandês que visitara
os sítios arqueológicos anteriormente em companhia de guias que faziam parte do GEPS.
8
Surgida em meados do século XX, essa escola é também chamada de Arqueologia Processualista, ProcessualistaFuncionalista ou Nova Arqueologia, tendo à frente Binford. No Brasil, o PRONAPA – inspirado na Nova Arqueologia objetivava mapear e estudar a Pré-História brasileira “através da realização de prospecções sistemáticas (“Surveys”) em grandes
áreas, em uma perspectiva extensiva com algumas poucas sondagens para se estabelecer as “Tradições” as “Subtradições” e as “Fases”
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pressupostos teórico-metodológicas, elaboraram um conceito para tradição aplicado à
Arqueologia. Para o baiano Valentin Calderón seria “o conjunto de características que se
refletem em diferentes sítios associados de maneira similar, atribuindo cada uma delas ao
complexo cultural de grupos étnicos diferentes, que as transmitiam e difundiam, gradualmente
modificadas através do tempo e do espaço” (citado por MARTIN, 1999, p. 240). “Grandes
‘regiões rupestres’”, é assim que André Prous se refere às tradições, para quem estas se definem
a partir de “uma certa permanência de traços distintivos, geralmente temáticos” (1992, p. 511),
sendo divididas em estilos (a partir de critérios técnicos) e estes em variedades e/ou fácies, no
caso de realidades arqueológicas mais complexas. Estudando na área arqueológica de São
Raimundo Nonato, no sudoeste do Piauí, Anne-Marie Pessis e Niède Guidon entendem a
tradição quando consideram que os tipos que a caracterizam “são estabelecidos a partir da síntese
de todas as manifestações gráficas existentes na área arqueológica determinada ou resumindo: a
classe inicial conhecida como tradição ordena os registros gráficos por grupos que representam
identidades culturais de caráter geral” (citadas por MARTIN, 1999, p. 241). Não obstante o
conceito emitido por esses pesquisadores e considerando que a área arqueológica do Seridó foi
pesquisada por Gabriela Martin, preferimos inspirar nossas considerações a partir de sua idéia de
tradição, que “compreende a representação visual de todo um universo simbólico primitivo que
pode ter sido transmitido durante milênios sem que, necessariamente, as pinturas de uma
tradição pertençam aos mesmos grupos étnicos, além do que poderiam estar separados por
cronologias muito distantes” (idem, p. 240). Essa macro-divisão para os registros rupestres é
desdobrada em subtradições (que levam em conta, principalmente, o caráter de um grupo
desvinculado de uma realidade original e adaptado a um novo meio geográfico) e estilos (que
consideram, como ponto de partida para sua definição, os perfis estilístico, técnico e temático
das pinturas ou gravuras). Em se tratando do Nordeste brasileiro são mais conhecidas na
literatura arqueológica as Tradições Nordeste, Agreste e Itaquatiara, embora se fale, também, da
Geométrica9.
A realização deste inventário nos possibilitou tomar conhecimento de grande parte dos
sítios arqueológicos localizados no município de Carnaúba dos Dantas. Quando do início da
das principais (e diversas) regiões ecológicas do Brasil sem a evidenciação de contextos arqueológicos e negando a necessidade
científica de evidenciar as estruturas arqueológicas dos sítios selecionados para serem escavados” (ALVES, 2002, p. 25).
9
Para um maior aprofundamento a respeito da arte rupestre do Nordeste brasileiro e das tradições, subtradições e estilos
consultar MARTIN, 1999, p. 235-310, bem como, para o caso específico da Tradição Nordeste e Subtradição Seridó,
inclusive com as últimas reformulações teóricas, MARTIN, 2003.
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pesquisa, no ano de 2003, tínhamos efetuado uma previsão de 60 (sessenta) sítios arqueológicos
passíveis de serem registrados no território do município, inclusos os que continham
manifestações gráficas e os que eram detentores de material lito-cerâmico. Fizemos a opção,
entretanto, de trabalhar apenas com os sítios rupestres. Da previsão inicial efetuamos o registro
de 34 (trinta e quatro) sítios, mais 06 (seis) que não estavam na projeção original e 05 (cinco)
que foram achados pela equipe do GEPS, totalizando 45 (quarenta e cinco) sítios arqueológicos.
Desse total, em termos da manifestação gráfica encontrada, 40% apresentam somente pintura,
36% somente gravura, 20% contém pintura e gravura e 4% são preenchidos com gravura e resto
de pintura. Com relação ao horizonte cultural dessas manifestações gráficas, os números são os
seguintes: 31% dos sítios são portadores, somente, de grafismos da Tradição Nordeste e
Subtradição Seridó; 2%, somente, de grafismos tipo “Agreste”; 40% apresentam, somente,
gravuras da Tradição Itaquatiara; os grafismos de tipo “Agreste” aparecem de forma intrusiva ou
lado a lado em 7% de sítios contendo Tradição Nordeste e em 20% de sítios com Tradição
Itaquatiara. Todavia, este é exclusivamente um perfil estatístico da catalogação que efetuamos no
Patrimônio Arqueológico de Carnaúba dos Dantas, que não diz muito se não discutirmos cada
uma das áreas pesquisadas, esclarecendo como esses dados podem ser aproveitados pela
comunidade científica em futuras pesquisas.
A pesquisa esteve circunscrita a quatro regiões do município. Dos 45 sítios registrados,
9% encontra-se no Vale do Rio Carnaúba, 71% no do Riacho do Bojo / Riacho do Olho d’Água,
7% no do Riacho do Cardão e 13% na zona do Lajedo / Areias da Cobra. Está perceptível que
nossos olhares se aguçaram mais para o Vale do Riacho do Bojo / Riacho do Olho d’Água10,
região localizada a Noroeste da cidade de Carnaúba dos Dantas. Essa escolha se deu por dois
motivos. O primeiro: trata-se de um vale conhecido pelas suas incomparáveis belezas naturais,
representadas por cachoeiras, grotas, cânions e lagoas. Segundo: nesses espaços, grupos humanos
pré-históricos deixaram inscritos registros gráficos procedentes de diversos horizontes culturais:
pinturas da Tradição Nordeste e grafismos de tipo “Agreste” encontram-se insculpidas nos
abrigos sob rocha e penhas desse curso d’água, bem como muitos dos afloramentos que
10

Uma explicação é necessária para a nominação desses dois riachos. Trata-se de um mesmo curso d’água. A parte superior
do curso corresponde ao Riacho do Bojo, cujas nascentes encontram-se próximas ao Sítio Arqueológico da Casa Santa. A
parte inferior do curso, localizada após a Grota Funda (ou Cachoeira dos Fundões), passa a ser chamada de Riacho do Olho
d’Água em função de receber, após a passagem das águas por dentro de um canyon, um afluente que provém do Olho d’Água
do Minador, fonte da qual lembram os mais velhos que nem mesmo nas grandes estiagens teria secado. Após receber as águas
do Riacho do Minador recebe também as que vêm dos Riachos do Cardão e do Escondido, prosseguindo seu caminho até
desaguar no Açude Público Monte Alegre, nas proximidades da cidade de Carnaúba dos Dantas.
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marginam o riacho e matacões acham-se inscritos com gravuras a baixo relevo pertencentes à
Tradição das Itaquatiaras. Aliás, esse vale é o espaço onde encontramos o maior acervo de
gravuras sobre rocha do município de Carnaúba dos Dantas: são 26 (vinte e seis) sítios
arqueológicos contendo incisões executadas através das técnicas do polimento e do
picoteamento, havendo situações inusitadas em que as mesmas são gravadas sobre um fundo
pintado ou mesmo preenchidas com pigmento vermelho.
A existência de grafismos desses três horizontes culturais nos leva a imaginar que essa
região teve importância crucial para a sobrevivência dos grupos humanos que a percorreram na
Pré-História, considerando que é uma área com recursos hídricos favoráveis11. Examinando os
sítios que contém pinturas da Tradição Nordeste e Subtradição Seridó nesse vale, percebemos
que os mesmos correspondem a estruturas abertas, categoria problematizada por Gabriela Martin
para designar o habitat das comunidades culturais responsáveis pela execução das pinturas. Essas
estruturas abertas eram compostas de abrigos sob rocha, localizados no alto ou na meia encosta das
serras, com frente voltada para os cursos d’água, onde os homens subiam para pintar cenas do
seu cotidiano. Eram abrigos que não entravam em contato com os rios ou riachos que formavam
os vales, mas, que, estavam sempre orientados para estes. O fato de esses abrigos estarem
encravados em lugares secos e afastados da água explica, em parte, o porquê das comunidades
culturais da Subtradição Seridó escolherem esses locais para pintar (1994/1995, p. 298). Essa
paisagem a encontramos nos sítios Casa Santa, Furna da Jararaca, Furna do Cupim, Furna do
Pinhão Branco e Gruta das Cabras, que estão situados em altitudes bastante elevadas: 523, 361,
396, 408 e 422 metros acima do nível do mar, respectivamente.
Embora não tenhamos nenhuma datação absoluta para a ocupação desse vale, decerto
nele é muito antiga a presença humana. Isto em razão de dois sítios do Riacho do Olho d’Água, a
Furna do Cupim e a Gruta das Cabras, possuírem pinturas que poderiam ser classificadas como
sendo pertencentes ao Estilo Serra da Capivara II da Subtradição Seridó12. Segundo Gabriela
Martin (2003), as comunidades culturais responsáveis pela execução das pinturas desse estilo
correspondem às primeiras levas migratórias - originárias do Sudeste do Piauí - que se

11

Ainda hoje o Riacho do Bojo possui cachoeiras e caldeirões que não secam, conservando água em seus poços mesmo nos
meses de estiagem. A vegetação nesses pontos é exuberante e o clima transparece ser mais ameno que em outros locais da
região.
12
Os sítios apontados por Gabriela Martin como tendo registros gráficos do Estilo Serra da Capivara II são o Furna do Messias
(Carnaúba dos Dantas) e o Olho d’Água das Gatas (Parelhas). Na Furna do Messias, contudo, também dispomos de grafismos
do Estilo Carnaúba.
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estabeleceram no Seridó. No Sudeste do Piauí, área onde se localiza o Parque Nacional da Serra
da Capivara, teriam nascido as manifestações gráficas da Tradição Nordeste, lá representadas
pela Subtradição Várzea Grande. No Estilo Serra da Capivara, o primeiro do qual se dispõem dos
registros rupestres visíveis, uma das características é a dominância (quantitativa) de figuras
animais “por ser seu tamanho e pela posição que ocupam nos painéis”, aparecendo mais
nitidamente que as outras (GUIDON, 1985, p. 21). Anne-Marie Pessis anota, também, a
presença de
figuras humanas simples, com um mínimo de traços identificatórios, representadas com posturas
e gestos que denotam fases culminantes de ações muito dinâmicas. As figuras humanas ornadas
são minoritárias e limitam-se a artifícios que escondem a identidade humana atrás de um
ornamento que substitui a cabeça ou uma máscara que cobra o corpo. (...) Os objetos materiais
representados restringem-se a dispositivos de caça e instrumentos musicais (1989, p. 13).

Niède Guidon atribui como outros traços distintivos desse estilo a presença de figuras cujos
contornos são completamente fechados, desenhados por traçado contínuo e uma boa técnica
gráfica; antropomorfos pequenos, geralmente menores que os zoomorfos e estes, em geral, são
representados em locais visíveis, dominando o conjunto das composições; predomínio da cor
vermelha (1998, p. 45).
Na Gruta das Cabras, situada em uma das extremidades de um dos paredões rochosos
dos Fundões, encontramos a representação de zoomorfos em lugar mais destacado que dos
poucos antropomorfos que restam. Todavia, grande parte dos painéis desse sítio encontra-se
comprometida pelo desplacamento da rocha-suporte e pela formação de pátina sobre os
grafismos. Outra reserva que devemos ter ao tentar classificar esse sítio dentro do Estilo Serra da
Capivara II é que em suas paredes encontramos, embora em número bastante reduzido,
antropomorfos com “cabeça de castanha de caju”, que são típicos do Estilo Carnaúba.
O outro sítio que nos referimos anteriormente, o Furna do Cupim, contém grafismos do
tipo “Agreste” ao lado de pinturas da Tradição Nordeste e Subtradição Seridó. Estas contém,
majoritariamente, a representação de zoomorfos lado a lado a grafismos puros e ocupando
destaque nos painéis. Trata-se de três quadrúpedes, possivelmente veados, pintados em branco
num painel no interior da furna e de algumas aves na cor vermelha, dispostas num painel fora do
recinto principal.
Gruta das Cabras e Furna do Cupim poderiam, com o aprofundamento das pesquisas na
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região e a comparação com outros sítios, ser classificados como pertencentes ao Estilo Serra da
Capivara II. Os outros três sítios do Vale do Riacho do Bojo / Riacho do Olho d’Água, Casa
Santa, Furna da Jararaca e Furna do Pinhão Branco, encerram características que, conforme
Gabriela Martin, são inerentes ao Estilo Carnaúba: a presença de antropomorfos com “cabeça de
castanha de caju”, demonstrando a representação do perfil da figura humana, além de cenas
cerimoniais e do cotidiano (2003, p. 16-7).
Se na Tradição Nordeste temos estruturas abertas, são fechadas as estruturas observadas por
Gabriela Martin para os sítios da Tradição Agreste localizados nos estados de Pernambuco e
Paraíba. São formadas por um abrigo com pinturas rupestres (com evidências de acampamento
ou habitação permanente/temporária), uma necrópole e uma estrutura hídrica (caldeirão, olho
d’água ou riacho) bem mais modesta que a da Tradição Nordeste (1994/1995, p. 299). No Vale
do Riacho do Bojo / Riacho do Olho d’Água encontramos apenas um sítio que tem estritamente
pinturas com grafismos semelhantes à Tradição Agreste13 (Talhado das Pinturas). Há outros,
como a Furna do Cupim, que possuem registros da Subtradição Seridó e também grafismos do
tipo “Agreste”. Caso semelhante é o Sítio da Cachoeira do Letreiro, que possui também
grafismos “Agreste” junto a gravuras da Tradição Itaquatiara. Devido à irrisória quantidade de
informações – incluindo as provenientes da cultura material, inexistentes – sobre esses sítios,
não podemos comparar a categoria das estruturas fechadas proposta por Gabriela Martin com as
paisagens do vale que estamos comentando.
Um dos afluentes do Riacho do Olho d’Água é o Riacho do Cardão, que forma o vale de
mesmo nome. É uma região que até o início dos anos 2000 estava praticamente virgem do ponto
de vista arqueológico, embora caçadores e garimpeiros já noticiassem, de forma esporádica, a
presença de “letreiros”. Nessa época o pesquisador Manuel Messias Santos Silva achou o sítio
Furna do Messias e, pouco tempo depois, quando o acompanhamos em prospecção pela região,
achamos a Furna do Helder e a Furna dos Veados. Em 2003, quando fazíamos prospecção na
área, achamos a Furna da Desilusão.
A Furna do Messias, situada sob 579 metros acima do nível do mar, tem uma grande
importância já que possui um painel da Subtradição Seridó nas cores vermelha, amarela e branca,
13
Utilizamos a expressão “grafismo de tipo Agreste” ou “grafismo agrestóide” segundo a linha de raciocínio de Gabriela Martin
(1999), para quem é leviano classificar de Tradição Agreste todas as pinturas que não se enquadram na Tradição Nordeste e
Subtradição Seridó (2003), embora tenhamos a consciência de que não é a melhor das expressões para identificar sítios dessa
natureza. Torna-se necessário um estudo mais profundo por parte da comunidade arqueológica nos sítios com grafismos que
são comparáveis aos da Tradição Agreste em Pernambuco e Paraíba.
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muito bem conservado, acreditamos, em razão da cobertura vegetal densa na frente do abrigo e,
também, do dificílimo acesso. Além do seu ótimo estado de conservação o que impressiona ao
visitante é, também, a riqueza temática do painel: nas suas paredes encontramos composições
que remetem a momentos específicos do cotidiano como a caça, a luta, a dança e o sexo,
principais temáticas da Tradição Nordeste na opinião de Gabriela Martin (1989), bem como
superposições de diferentes cenas. A Furna do Helder, cuja altitude é de 557 metros, também
possui um grande número de pinturas da Subtradição Seridó, entretanto, suas composições
apresentam um número maior de antropomorfos que zoomorfos. O outro sítio dessa série é a
Furna da Desilusão, pequeno abrigo situado à margem de um córrego que deságua no Riacho do
Cardão. Está encravado a 383 metros cima do nível do mar, apresentando sedimento factível
para escavação arqueológica, retido por um bloco rochoso que, ao que parece, desprendeu-se do
abrigo, ficando em frente ao mesmo. Um pequeno painel é o que há na parede da Furna da
Desilusão, mais algumas manchas (restos de pigmento) na cor vermelha. Contudo, trata-se de
pinturas da Subtradição Seridó e Estilo Carnaúba executadas somente em tinta preta, caso
inédito, até onde vai nosso conhecimento, na região do Seridó. Em prospecções que realizamos
no ano de 2004 pelo Vale do Cardão, notamos a presença de vários abrigos sob rocha nas
escarpas e encostas das serras que o formam, que, provavelmente, são também detentores de
pinturas rupestres.
A outra região que exploramos foi o Vale do Rio Carnaúba, principal curso d’água do
município de Carnaúba dos Dantas. Referimo-nos à zona nuclear das pesquisas desenvolvidas
pelo NEA da Universidade Federal de Pernambuco desde os anos 80, antes do conhecimento
parcial do Riacho do Bojo e do Olho d’Água. Até o presente momento conseguimos identificar
16 (dezesseis) sítios arqueológicos nesse vale, dos quais 14 (catorze) tem majoritariamente
grafismos da Subtradição Seridó e 02 (dois) do tipo “Agreste”. Na localidade Galo temos o
Abrigo do Marmeleiro e na localidade Água Doce a Furna do Pau d’Arco, existindo, na
localidade Xiquexique, oito sítios concentrados na mesma serra: Talhado do Menalcas,Talhado
das Pirogas, Xiquexique I, II e III, Sítio do Marimbondo, Abrigo do Morcego e Sítio da Mão
Redonda. Subindo o leito do Rio Carnaúba em direção a Leste, na localidade Volta do Rio temos
a Gruta do Criminoso e o Curva do Rio, enquanto na localidade Ermo dispomos da Pedra do
Alexandre I, II e III. Era nossa intenção percorrer todo esse trajeto, porém, dificuldades de
várias ordens nos impediram de tal empresa, o que nos fez registrar, apenas, os Talhados do
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Menalcas e das Pirogas e o Xiquexique I – este último, conhecido pelas suas bem conservadas
pinturas rupestres do Estilo Carnaúba. Em prospecção na região da Volta do Rio achamos um
sítio até então não conhecido, com face voltada para o Rio Carnaúba, o GEPS I, também com
pinturas na cor vermelha do Estilo Carnaúba. O Rio Carnaúba foi o ponto de partida para a
fixação das cronologias de ocupação dos grupos humanos pré-históricos no município, partindose da premissa de que as datações radiocarbônicas de 9400 anos AP, provenientes da Pedra do
Alexandre I, são as mais antigas até então conseguidas para sítios escavados em Carnaúba dos
Dantas.
A outra região que foi objeto de nossas viagens de campo corresponde à área do Lajêdo /
Areias da Cobra. Nessa última localidade efetuamos o registro do Sítio Serrote das Areias, com
pinturas da Subtradição Seridó e Estilo Carnaúba. Na localidade Lajêdo foi feito o registro de
dois outros sítios com pinturas do estilo Carnaúba que já eram conhecidos, o Talhado do Gavião
e o Serrote do Reinado. Localizamos um sítio até então desconhecido, o GEPS III, com pinturas
do mesmo estilo, além de outro com pinturas do estilo Carnaúba (nas cores branca e vermelha)
e grafismos de tipo “Agreste”, o GEPS IV14. Acolá também efetuamos o registro e a
documentação do Sítio Letreiro, singular por abrigar pinturas de tipo “Agreste” na cor vermelha
e gravuras (algumas executadas sobre fundo pintado) em um abrigo de pouco mais de um metro
e meio de altura, elevado a 431 metros acima do nível do mar e distante aproximadamente 40
(quarenta) metros de um curso d’água. Os métodos de decoração desse sítio assemelham-se aos
do Casa de Pedra, referenciado por Gabriela Martin (2003, p. 22).
A investigação que procedemos nos sítios arqueológicos que compõem este inventário
nos leva a refletir, também, sobre o estado de conservação dos mesmos e sobre sua preservação.
Infelizmente o diagnóstico não é dos melhores: 16 sítios estão com menos de 25% de sua
integridade enquanto 17 contém entre 25 e 75%; apenas 12 estão com mais de 75% no critério
do grau de integridade. Decerto que os agentes naturais são, em grande parte, os causadores da
gradativa destruição das pinturas e gravuras parietais: 21% dos sítios inventariados são atingidos
por erosão eólica, 20% por erosão pluvial e 12% por erosão fluvial; apenas 3% dos locais
visitados padece dos efeitos da erosão solar, estando suas pinturas expostas ao sol. A presença de
animais também é constante nos sítios arrolados: 4% deles têm suas inscrições embaçadas por
conta das cabras e ovelhas que se esfregam nas paredes dos abrigos, enquanto em alguns dos
14

Este sítio foi localizado pelo pesquisador José Evangelista de Arruda Dantas, membro da equipe do GEPS.
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lugares visitados (2%) os grafismos poderão vir a desaparecer por motivo da existência de
roedores e de pequenos mamíferos, cujas fezes alastram-se pelas saliências próximas aos painéis.
Os insetos – marimbondos, vespas, abelhas e cupins – aparecem, em 14% dos sítios
inspecionados, como agentes responsáveis pelo encobrimento de grafismos e até mesmo de
painéis, vez que costumam construir seus ninhos nas saliências e reentrâncias da rocha. Esta,
aliás, também se apresenta frágil em alguns casos: as inscrições de 5% dos sítios sofrem com o
desplacamento ou erosão da rocha, que, em 2% dos lugares observados, também se encontram
desbotadas por conta da umidade e em 10% pela formação de pátina sobre os grafismos.
Sinais de vandalismos recentes foram encontrados em 12 dos sítios arqueológicos
registrados, utilizando os mais diversos métodos. Na Cachoeira do Letreiro, Cachoeira do
Chapéu I e II e Sítio do Letreiro foi utilizado carvão para pichar parte do espaço pictural ou
mesmo os grafismos rupestres. No Sítio Fundões IV, localizado no Riacho do Bojo, foram
desenhadas figuras humanas com tinta vermelha, assemelhadas às da Subtradição Seridó, ao que
tudo indica com pigmento extraído de óxido de ferro (tauá). A Furna da Jararaca e o Serrote das
Areias, por sua vez, tiveram frações de seus painéis descaracterizados com incisões produzidas
por instrumentos contundentes. Em Xiquexique I e Casa Santa a situação é pior ainda, já que
alguns de seus painéis rupestres foram literalmente quebrados e levados dos abrigos, enquanto
que uma das pinturas do Sítio Fundões I foi expressamente raspada. O que mais nos deixa
intrigados é o fato de alguns desses sítios encontrarem-se a enormes distâncias da cidade e
mesmo assim terem sido objeto de depredação por parte de pessoas, como o Casa Santa, distante
8,1 quilômetros ou ainda a Cachoeira do Letreiro, distante 7 quilômetros. Alguns dos sítios
vilipendiados, entretanto, encontram-se relativamente próximos da sede da comuna
carnaubense. É o caso do Serrote das Areias e do Xiquexique I, que distam 3,7 e 4,2 quilômetros
do centro da cidade, respectivamente.
Esses dados estatísticos que comentamos são um índice do estado de conservação
precário de certos sítios arqueológicos incluídos neste inventário. Expostos por milhares de anos
às intempéries e, recentemente – no caso do Xiquexique I, do Talhado do Gavião e de alguns
dos sítios do Riacho do Olho d’Água e Riacho do Bojo – às visitações de turistas e curiosos, fazse necessário que a comunidade científica elabore uma estratégia de preservação desses lugares de
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memória15, que possa atenuar ou pelo menos retardar os efeitos nocivos de origem natural e
antrópica que recaem sobre as inscrições. É evidente que essa estratégia de preservação, para que
produza bem seus efeitos, deve contar com o apoio e participação do Poder Público local, que
poderá, inclusive, aplicar sanções restritivas às pessoas que destruírem ou mutilarem registros
rupestres ou outros vestígios da cultura material, através de lei específica de tombamento de
sítios arqueológicos. Cremos que o tombamento por lei específica, a realização de estratégias de
preservação e, ainda mais, a execução de um programa de educação patrimonial que ponha em
interação a comunidade e os sítios arqueológicos são ações que podem contribuir positivamente
para a valorização desses exemplares do patrimônio cultural daqui por diante.
Poderemos, então, no futuro, galgar a Serra do Xiquexique, visitar suas furnas,
contemplar suas belíssimas pinturas rupestres e a paisagem que se descortina de seu pináculo.
Ou, de maneira semelhante, adentrar no cânion dos Fundões ou nas cachoeiras do Riacho do
Bojo, banhar-se nas suas águas límpidas, observar atentamente os rabiscos e incisões encravados
nas rochas. Poderemos, em ambos os lugares, nos perguntar qual a razão que teria levado esses
grupos de caçadores-coletores tão distantes no tempo a deixarem pintadas e gravadas nas paredes
das pedras e nos matacões dos riachos as cenas do cotidiano e os símbolos que fascinam quem os
visitam. Ou, num ímpeto de curiosidade, indagar qual seria o significado real desses letreiros para
as pessoas que os fizeram. Mesmo sem muitas respostas, de algo poderemos estar certos:
estaremos diante dos registros deixados pelos nossos antepassados pré-históricos relembrando
sua passagem na região há muito tempo atrás, e que, hoje, para nós, constituem-se enquanto
exemplares do Patrimônio Cultural.

15

Estamos utilizando a expressão lugares de memória na acepção de Pierre Nora. Para este historiador um lugar de memória é
acima de tudo um lugar de aparência material, simbólica e funcional (ao mesmo tempo, em diversos graus), que passa a ter
caráter memorialístico quando uma determinada comunidade, através de sua imaginação, o investe de uma aura simbólica que
relembra, de alguma forma, o passado (1994, p. 7-28).
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Anexos – Registros fotográficos

Pinturas rupestres. Sítio Furna do Helder, Carnaúba dos Dantas-RN
Crédito: Helder Macedo

Pinturas rupestres. Sítio Furna do Helder, Carnaúba dos Dantas-RN
Crédito: Helder Macedo
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Pinturas rupestres. Sítio Furna da Desilusão, Carnaúba dos Dantas-RN
Crédito: Helder Macedo
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PATRIMÔNIO INTANGÍVEL EM CARNAÚBA DOS DANTAS
Helder Alexandre Medeiros de Macedo
Professor da Faculdade do Seridó – FAS

1. Introdução
Carnaúba dos Dantas, município situado na região do Seridó do estado do Rio Grande do
Norte, tem sua historicidade ligada ao processo de expansão da pastorícia pelo sertão a partir do
final do século XVII. Após os conflitos da chamada Guerra dos Bárbaros – lócus do acirramento
das diferenças entre os colonos e as populações autóctones –, sobretudo decorridas as primeiras
décadas do século XVIII, iniciou-se a doação de sesmarias com o intuito de povoamento (branco)
nas ribeiras que deitavam suas águas para o Rio Seridó, dentre elas, a do Riacho Carnaúba. As
antigas territorialidades nativas foram sobrepostas por territórios coloniais pontilhados por sedes
de freguesias, povoações, vilas e fazendas de criação de gado – o que não significou, todavia, o
total arrasamento da população indígena. De uma dessas fazendas, a Carnaúba, de propriedade
da família Dantas Corrêa, originou-se o território que hoje constitui o município de Carnaúba
dos Dantas, cuja toponímia referenda a palmeira encontrada em abundância ao largo do riacho
de mesmo nome e a família detentora de maiores propriedades de terra, pelo menos, no século
XVIII e início do século XIX (Macedo, 2005a, p. 33-100).
O município é conhecido nacionalmente por seu rico patrimônio arqueológico,
representado por cerca de cinqüenta sítios arqueológicos rupestres portando horizontes culturais
diversos (Macedo, 2005b). Um desses sítios arqueológicos, o da Pedra do Alexandre, foi
escavado pela Universidade Federal de Pernambuco. As datações obtidas através do método do
carbono-14 para restos de fogueiras associadas a enterramentos humanos revelaram a presença
de comunidades culturais há, pelo menos, nove mil anos atrás – cronologia que se apresenta, até
o presente momento, como a mais antiga data de ocupação humana no Rio Grande do Norte
(Martin, 1995-1996, p. 46; Queiroz, 2002, p. 270). Outros sítios arqueológicos, como o
Xiquexique I e II, o Casa Santa, o Serrote do Gavião, a Grota Funda e a Furna do Messias
impressionam pela riqueza de detalhes das suas pinturas ou gravuras rupestres (Martin, 1999, p.
259-66).
73

O desconhecimento da população acerca desses sítios arqueológicos, bem como de outros
bens culturais existentes no território municipal, levou-nos a organizar um grupo de estudos,
envolvendo jovens e adultos interessados em debater questões ligadas ao patrimônio local. Tratase do Grupo de Estudos em Patrimônio e Arqueologia do Seridó (GEPS), projeto de extensão
que registramos junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que iniciou suas
atividades oficialmente em 2003. O GEPS, além das reuniões de estudo sobre temas da cultura
local, desenvolveu três importantes projetos, cujo resultado encontra-se disponibilizado no seu
website (http://www.cerescaico.ufrn.br/geps): inventário do patrimônio arqueológico,
levantamento dos bens patrimoniais da cidade e levantamento das edificações do complexo
histórico-cultural. Desde o início das atividades do grupo, todavia, constava como uma de nossas
preocupações, também, o registro do patrimônio imaterial de Carnaúba dos Dantas, até mesmo
porque os projetos em execução tocavam com excelência no patrimônio material e os elementos
intangíveis ora eram esquecidos, ora deixados de lado pela população ou mesmo pelo poder
público16.
No ensejo do lançamento do Programa Petrobras Cultural, pela Petrobras – cujo
objetivo é o de financiar ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro –, projetamos
um conjunto de ações que pudesse resultar num levantamento do patrimônio imaterial de
Carnaúba dos Dantas, a ser executado pelo GEPS. Esse projeto, que recebeu o nome de
Carnaúba dos Dantas: Inventário do Patrimônio Imaterial de uma Cidade do Sertão do Rio Grande do
Norte, foi submetido ao citado programa em 13 de janeiro de 2004, sob o número 393, via
internet. O projeto concorreu com mais 3.736 proposições, de diferentes lugares da federação,
tendo sido aprovado o seu financiamento em 11 de maio de 2004, quando a Petrobras divulgou
o resultado da seleção pública. Trata-se do único projeto do estado do Rio Grande do Norte
aprovado na seleção pública do Programa Petrobras Cultural 2004, isto se excetuarmos os
projetos Conexão Felipe Camarão, da Terramar, e Vozes Interiores em Quatro Movimentos, do Madrigal
e Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFRN, que foram convidados. No mês de junho
do mesmo ano submetemos o projeto ao mecanismo do Mecenato, do Programa Nacional de
Cultura (PRONAC), do Ministério da Cultura (MinC), objetivando sua adequação nos
16
Duas outras circunstâncias me motivaram, também, a singrar pelos caminhos do patrimônio imaterial: as aulas ministradas
na Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (em disciplinas como Pré-História, Arqueologia,
Seminário sobre Pesquisa em História Regional e Seminário sobre Memória e Patrimônio Histórico, colegas da docência e
alunos nos sugeriram importantíssimas reflexões) e a participação, como discente, no Curso de Especialização em Patrimônio
Histórico-Cultural e Turismo, na mesma universidade.
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parâmetros da Lei Rouanet - condição indispensável para o desembolso dos recursos por parte da
Petrobras. Após tramitação, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) aprovou o
projeto em 26 de outubro de 2004, pela Portaria nº 704 da Secretaria Executiva do MinC,
dando-lhe o aval para receber o financiamento, além de consignar-lhe o número de 043906
referente ao PRONAC. Feitas as devidas negociações com a PETROBRAS, visando o ajuste de
detalhes e especialmente das contrapartidas que deveríamos oferecer em compensação ao
patrocínio, o projeto foi finalmente contratado em 1º de dezembro de 2004 pela empresa
patrocinadora, representada pela sua Gerente de Patrocínio, Eliane Sarmento Costa. As
atividades efetivas junto com a equipe17 iniciaram apenas em janeiro de 2005. Face ao desenrolar
do projeto, intentamos junto ao MinC a prorrogação do prazo de captação dos recursos – até
janeiro de 2006 – e de execução dos trabalhos, que foi concedida através da Portaria nº 116, de
29 de março de 2005, da Secretaria Executiva do MinC. Posteriormente conseguimos, também,
a prorrogação do prazo de execução até o final do ano de 2006, para a finalização das atividades
previstas no cronograma.

2. Patrimônio imaterial: novo conceito para problemática antiga
As ações do projeto estiveram balizadas, desde o início, na concepção de patrimônio
cultural imaterial. A palavra patrimônio, em sua etimologia, remete à acumulação de bens em
herança, transmitidos hereditariamente por linha paterna. Patrimônio histórico – termo
comumente utilizado pelos meios de comunicação –, por sua vez, corresponderia a todos os bens
destinados ao usufruto de uma comunidade, constituídos pela acumulação contínua de uma
diversidade de objetos que se congregam, por seu passado comum. No período pós-Revolução
17

A composição da equipe incluía na categoria de Pesquisadoras: Expedita Maria Dantas (Licenciada em Letras e Especialista
em Lingüística e Língua Materna), Francisca de Assis (Pedagoga), Maria da Paz Medeiros Dantas (Historiadora e Especialista
em História do Nordeste), Maria de Fátima Lopes de Medeiros (Pedagoga e Especialista em Psicopedagogia) e Maria José
Macedo (Bacharela em Ciências Administrativas). Pesquisadores ad-hoc: Eugênia Maria Dantas (Geógrafa, Mestre em
Ciências Sociais e Doutora em Educação), Evaneide Maria de Melo (Geógrafa e Mestranda em Geografia), Amanda Lins
Gorgônio Costa (Historiadora), Carlos Rafael Dantas (Acadêmico de Medicina), Maria Isabel Dantas (Licenciada em Artes
Plásticas, Mestre e Doutoranda em Ciências Sociais), Julie Antoinette Cavignac (Mestre em Antropologia e Doutora em
Antropologia e Sociologia Comparativa), Márcio Dantas de Medeiros (Maestro da Filarmônica Onze de Dezembro e
Professor da Rede Pública) e Anna Jacinta Dantas de Medeiros (Acadêmica do Curso de Farmácia). Bolsistas de Nível Médio:
Aflânio Pereira da Silva (Acadêmico de Administração), Alciene Araújo da Cruz, Carmelita Maria da Silva, Daliane Santos de
Medeiros, Elisângela Maria Silva de Medeiros, Fabrícia Emanuella de Araújo Silva, Ginanny Bárbara dos Santos Dantas,
Helenice Medeiros Dantas de Macedo (Secretária), Heloísa Maria Dantas, Jackson José Leandro Dantas, Joalison Basílio
Dantas, José Azevêdo da Silva Dantas, Maria Francimara Lopes de Medeiros, Maria Geysa Santos de Souza (Acadêmica de
Ciências Biológicas), Paulo Sérgio Dantas de Medeiros (Acadêmico de Turismo), Randiérika Patrícia de Araújo Dantas,
Rosane Alessandra Dantas de Medeiros, Rosidalva Emília do Nascimento, Sidney Santos da Silva (Acadêmico de História),
Siulene Dantas da Câmara, Thiago Stevenny Lopes (Acadêmico de História) e Warison Carlos dos Santos. Revisor:
Rosenilson da Silva Santos (Acadêmico de História).
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na França, três tipos de monumentos compunham o patrimônio histórico nacional: bens
remanescentes da Antigüidade, edifícios religiosos da Idade Média e castelos, segundo o que era
apregoado pela Primeira Comissão dos Monumentos Históricos, de 1837. Durante muito tempo
esse foi o conceito que predominou: o de que patrimônio histórico era apenas pedra-e-cal.
Agregavam-se, também, as obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas. Depois da
Segunda Guerra Mundial novos bens entraram para o rol do patrimônio histórico, como a
arquitetura menor, a vernacular e a industrial, bem como edifícios individuais, aglomerados de
edificações, casas, bairros, aldeias (Choay, 2001, p. 11-7).
Dos anos 70 em diante, contudo, costuma-se falar mais de Patrimônio Cultural (que
englobaria o Patrimônio Histórico), que, na opinião do estudioso francês Hugues de VarineBohan (assessor internacional da UNESCO em países do Terceiro Mundo), compreenderia três
ordens de elementos: os pertencentes à natureza, ao meio ambiente e aos recursos naturais
(patrimônio natural); os conhecimentos, técnicas, saber e saber fazer (patrimônio imaterial ou
intangível); os chamados bens culturais, que englobam toda sorte de coisas, objetos, artefatos e
construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer (patrimônio material ou tangível)
(apud Lemos, 1987, p. 7-10). Mesmo com toda essa abrangência do conceito de patrimônio
cultural, as suas definições são as mais diversas possíveis. A historiadora Maria Cecília Londres
Fonseca, por exemplo, considera o patrimônio como sendo “o conjunto de bens de valor
cultural que passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os cidadãos”
(1997, p. 58). A arqueóloga e especialista em conservação e restauração de pinturas rupestres,
Maria da Conceição Menezes Soares Lage, considera-o como sendo um “testemunho vivo das
sociedades humanas do passado” (Lage & Borges, 2003, p. 36).
O patrimônio imaterial, comumente designado como patrimônio intangível pela
UNESCO (Mühlhaus, 2004, p. 63), encontrou as vias legais de sua proteção através de políticas
públicas18 por meio da Constituição Federal de 1988. Esta assegura, no Art. 216, o caráter
18

As políticas públicas de patrimônio cultural, no Brasil, iniciam-se no âmbito do autoritarismo do Estado Novo, em 1937,
com a criação da Secretaria de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), através do Decreto-Lei nº
25, que também incorporou o instituto do tombamento como forma de proteção aos bens móveis e imóveis tidos como
símbolos identitários da nação. A partir dos anos 70, com a criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e da
Fundação Nacional Pró-Memória, os elementos da cultura brasileira que fugiam à definição de patrimônio histórico e artístico
(o patrimônio da pedra-e-cal) passaram a ser objeto de interesse preservacionista por parte do Estado (Machado e Ataídes,
1998, p. 41-62) . O anteprojeto de criação da SPHAN, de autoria de Mário de Andrade, todavia, já refletia o interesse dos
intelectuais modernistas em salvaguardar elementos intangíveis da cultura brasileira. Nesse anteprojeto – cujo cerne acabou
não sendo integrado ao Decreto-Lei nº 25, previa-se a definição de Patrimônio Artístico Nacional envolvendo, além de outros
elementos, o vocabulário, cantos, lendas, magias, medicina, culinária das etnias formadoras do povo brasileiro (Andrade,
2002 [1936], p. 270-87).
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material e imaterial do patrimônio cultural no Brasil, bem como o dever do Estado de protegêlo, em consonância com a comunidade, através de inventários, registros, e, entre outros, o
instituto do tombamento (Brasil, 2002, p. 126). A regulamentação desse artigo, entretanto, só
veio a lume com a criação do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (GTPI) em 1998 e a
posterior edição do Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, que criou o Programa
Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) e instituiu o registro como forma de proteção dos bens
culturais de natureza imaterial (Sant’Anna, 2003, p. 16).
O Decreto Federal 3.551 estabeleceu o patrimônio imaterial em quatro categorias,
objetivando o seu registro em livros específicos, a partir de processos desencadeados pelo
Ministério da Cultura e suas instituições, secretarias estaduais, municipais e Distrito Federal,
além de sociedades ou associações civis: os saberes (conhecimentos e modos de fazer enraizados
no cotidiano das comunidades), as celebrações (rituais e festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social), as formas de
expressão (manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas) e os lugares (mercados,
feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais
coletivas). Essa concepção de patrimônio imaterial, que equivale, a um conjunto de heranças
culturais – de natureza imaterial – que se encontra enraizado entre as populações de
determinado território, e que necessita, por outro lado, de um suporte material para que possa
ser conhecido e até mesmo registrado19, foi a que adotamos para a realização do inventário em
Carnaúba dos Dantas.
Entretanto, por mais que as discussões sobre patrimônio imaterial possam ser “novas”,
trata-se apenas de uma nova roupagem para um determinado olhar sobre a cultura desenvolvido,
desde, pelo menos, os anos 20, por intelectuais de diversas naturezas no Brasil. Devemos
registrar, a título de exemplo, as pesquisas desenvolvidas por Mário de Andrade (1982) acerca
das danças dramáticas, folguedos e cultos afro-brasileiros em diferentes regiões do país, a
monumental obra de Luís da Câmara Cascudo (2002)20 e, especificamente para o Rio Grande do
Norte, os trabalhos dos folcloristas Veríssimo de Melo (1979; 1985) e Deífilo Gurgel (1999).

19

Discussões mais profundas sobre o conceito de patrimônio imaterial e suas implicações podem ser encontradas em IPHAN,
2000; Fonseca, 2003; Sant’Anna, 2000; Damaso, 2006.
20
As obras acerca de cultura popular e folclore de Câmara Cascudo não se resumem à Antologia do Folclore Brasileiro, aqui
referenciada. É mister que se lembre da publicação, de sua autoria, de Tradição, ciência do povo; A vaquejada nordestina e
sua origem; História da Alimentação no Brasil; Civilização e Cultura; Rede de dormir – uma pesquisa etnográfica; Superstição
no Brasil; Literatura Oral no Brasil, apenas para alguns exemplos.
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Seria injustiça, também, esquecer o papel dos antropólogos e cientistas sociais do Rio Grande do
Norte, que, muito antes dos historiadores, já se dedicavam aos estudos do patrimônio imaterial,
sob outras denominações como cultura popular e folclore.

3. Procedimentos metodológicos
A metodologia que elaboramos para a consecução das atividades do projeto foi baseada na
adotada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA,
disposta em seu website (http://www.iepha.mg.gov.br), com as devidas adequações à realidade
local. Estruturamos o calendário das atividades em três fases: pesquisa, montagem do inventário
e difusão.
No início da fase de pesquisa ministramos workshop para a equipe (pesquisadoras e
bolsistas) do projeto, visando a discussão de conceitos-chave como patrimônio histórico,
patrimônio cultural e imaterial, monumento e memória, vitais para o desenvolvimento das
atividades. Além disso, a equipe debateu a respeito da História Oral e de suas metodologias, já
que precisávamos desses recursos para as entrevistas com a população. Montamos um
estratagema para racionalizar as tarefas a serem cumpridas e, de acordo com os eixos temáticos
do Patrimônio Imaterial, previstos no Decreto 3.551, dividimos a equipe em quatro grupos.
Cada grupo corresponderia a um eixo temático, liderado por uma ou duas pesquisadoras, com
quatro bolsistas a sua disposição. Demos início à primeira fase do projeto (Pesquisa), onde os
bolsistas puderam efetuar o reconhecimento da colônia de narradores. Fizemos uma seleção das
pessoas mais idosas da conhecida Rua da Igreja (Complexo Histórico-Cultural) e da Rua da
Praça, e, além disso, pesquisadoras e bolsistas puderam indicar mais alguns nomes de outros
pontos da cidade. No final desta fase conseguimos chegar, também, à zona rural, onde foram
feitas algumas entrevistas. Ao final, cerca de cento e cinqüenta pessoas foram contactadas e
cadastradas para dar depoimentos, das quais apenas oitenta e uma foram de fato entrevistadas,
devido ao cronograma que tínhamos de cumprir. Ao momento da entrevista seguiu-se a
transcrição (ipsis litteris) e digitação das narrativas pelos bolsistas, correção pela pesquisadora
respectiva e retorno à residência dos narradores, para assinatura de carta de cessão objetivando
podermos utilizar suas informações.
Paralelamente a essas últimas atividades, iniciamos a segunda etapa (Montagem do
Inventário), onde estabelecemos o escopo do livro (Macedo, 2005a) e site. No livro constariam
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as fichas de catalogação do patrimônio imaterial de Carnaúba dos Dantas e no site, além destas,
artigos que analisassem esses bens culturais e as imagens coletadas. As pesquisadoras valeram-se
de pesquisa bibliográfica (iniciada desde a fase da Pesquisa) e em acervos, bem como das
narrativas fornecidas pela colônia, para compor seus artigos enfocando os eixos do patrimônio
imaterial a que estavam vinculadas (os pesquisadores ad-hoc também foram contactados e de
pronto iniciaram a escrever seus artigos) 21.
As fichas de cadastro dos bens culturais imateriais foram produzidas seguindo a
metodologia de trabalho do IEPHA-MG com o patrimônio cultural de Minas Gerais, com ajustes
feitos de acordo com o que o universo pesquisado nos apresentava. Desde o início, nosso
objetivo com o projeto era o de fazer um inventário do patrimônio intangível de Carnaúba dos
Dantas. Dessa forma, tornou-se necessário a utilização de instrumentos de pesquisa capazes de
condensar informações a respeito das manifestações do patrimônio imaterial. Esse instrumento é
a ficha de registro, onde os bens culturais encontram-se discriminados em itens como
caracterização, histórico, descrição, bens relacionados, intervenções, referências e mídias. No
livro indicamos a localização das mídias nos arquivos públicos e acervos particulares, bem como
as que conseguimos coletar, que integram o site contendo fotografias, vídeos, alguns
manuscritos e documentos relacionados ao patrimônio imaterial que conseguimos aglomerar.
Na terceira fase (Difusão) preparamos apresentações do conteúdo pesquisado para
diferentes públicos, objetivando a criação de uma rede de multiplicadores do conhecimento que
acumulamos, no que foi adotada a perspectiva da Educação Patrimonial, na acepção da Profª
Maria de Lourdes Parreiras Horta. Após a realização de uma oficina de formação com a equipe
de trabalho, foram ministradas oito palestras para o grande público e quatro workshps de
educação patrimonial para professores da rede pública e privada (Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos). Posteriormente, foram realizadas
cinco oficinas pedagógicas de educação patrimonial envolvendo alunos da rede pública e privada
(com professores formados nos workshops). Foram realizadas, também, três exposições
temáticas: duas em Carnaúba dos Dantas e uma em Natal.

21

Esses textos integram o site do projeto, disposto em http://www.cerescaico.ufrn.br/carnauba, que analisa o Patrimônio
Imaterial de Carnaúba dos Dantas em diversas épocas e espaços. O leitor não encontrará aqui grandes elocubrações ou muitos
cientificismos, mas, linguagem simples e despojada, de fácil entendimento, já que nosso objetivo, com essa publicação, é
atingir o grande público. Em especial, o corpo docente (da rede pública e privada) do município de Carnaúba dos Dantas,
para que possam tornar-se agente multiplicador desse conhecimento que adquirimos.
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4. Resultados
Foram inventariadas as seguintes manifestações do patrimônio imaterial, classificadas nos
eixos temáticos:
Saberes e fazeres
Rezas e rezadeiras; Ofício de fazer telhas e tijolos; Bordado à mão; Mamulengos de Dadi; Modo
de preparo do chouriço; Esculturas de Dedé Carnaúba
Festas e celebrações
Culto e festa a Nossa Senhora das Vitórias; Culto e festa a São José; Culto e festa a Santa Rita de
Cássia
Lugares de sociabilidade
Escola Estadual Caetano Dantas; Praça Caetano Dantas; Paradise Club
Formas de expressão
Arte da música em Carnaúba dos Dantas; Obra de José de Azevêdo Dantas; Obra de Donatilla
Dantas; Obra de Dom José Adelino Dantas; Obra de Francisco Rafael Dantas; Obra de Auta
Rodrigues de Carvalho; Grupo Sertão Vivo
Durante a elaboração do livro e do site, seja nos artigos, seja nas fichas de registro,
tivemos que fazer escolhas. Dado a limitação do tempo, vez que estávamos presos a um
cronograma de trabalho, privilegiamos alguns nomes em detrimento de outros, até mesmo por
sermos conscientes de que é impossível reproduzir a realidade, notadamente a realidade histórica
e cultural. Portanto, os bens que registramos enquanto manifestação contemporânea do
patrimônio imaterial são escolhas arbitrárias que nossa equipe fez, dentre tantas outras, pelas
quais assumimos total responsabilidade. Como resultado dessa escolha, propomos que as rezas e
rezadeiras, o ofício de fazer telhas e tijolos, o bordado à mão, os mamulengos de Dadi, o modo
de preparo do chouriço e as esculturas de Dedé Carnaúba sejam registradas enquanto Patrimônio
Imaterial de Carnaúba dos Dantas. Essa proposta se estende ao culto e festa a Nossa Senhora das
Vitórias, São José e Santa Rita de Cássia; à Escola Estadual Caetano Dantas, Praça Caetano
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Dantas e Paradise Club enquanto palcos de sociabilidades; à arte da música, ao grupo Sertão
Vivo e às obras de José de Azevêdo Dantas, Donatilla Dantas, Dom José Adelino Dantas,
Francisco Rafael Dantas e Auta Rodrigues de Carvalho. Esse registro, todavia, não depende de
nós, mas, da inscrição desses bens por via de legislação municipal. A responsabilidade para a
institucionalização desse registro, conseqüentemente, recai sobre o Poder Público Municipal, a
quem clamamos de joelhos, como num vale de lágrimas, com as rótulas chagadas de tantos
espinhos, para que atenda essa nossa súplica. Independentemente do Poder Público Municipal
atender ou não nosso pedido, a simples difusão desses bens patrimoniais nesta publicação já nos
dá a chance de considerá-los, mais que nunca, nosso legado mais precioso, nosso patrimônio
cultural imaterial. Outrossim, queremos afirmar que esse inventário não é “a última pedra do
saco” da história e da cultura de Carnaúba dos Dantas, mas, uma visão sobre o Patrimônio
Cultural Intangível, decerto passível de erros, omissões, faltas e dados incongruentes,
dependendo de quem o leia.
Os artigos, dispostos no website, simbolizam uma viagem rumo ao Patrimônio Imaterial
de Carnaúba dos Dantas, que não respeita os limites impostos pelo tempo e pelo espaço. Assim,
inicia rumo ao mundo encantado dos carnaubenses, suas lendas, narrativas míticas e histórias de
trancoso, empreendida por Julie Antoinette Cavignac. Prossegue com Maria da Paz Medeiros
Dantas, que desvenda as sabenças, curas, ritos, crendices, adivinhações e experiências de inverno
e, num segundo momento, adentra os recintos das casas de fazenda dos Azevêdo para
acompanhar como se batizavam as crianças, como se casavam os jovens e como morriam os
sertanejos. Nessa viagem não somente os saberes encontram-se personificados, mas, também, os
fazeres, a materialização das idéias do homem. Esses fazeres se constituem em verdadeiras artes,
expressas na gastronomia, na arte do trabalho com a cerâmica, na elaboração da fachadas das
casas da Rua da Igreja, nos mamulengos, no bordado, nas estátuas. Quem nos brinda com essa
parada pelo saber-fazer é Maria de Fátima Lopes de Medeiros. Um fazer que povoou a Carnaúba
da primeira metade do século XX foi o de fotógrafo, exercido por Tomaz Alberto Dantas, da
gema dos Alberto Dantas, que registrou através de lampejos de luz o cotidiano dos habitantes do
Vale do Rio Carnaúba e das adjacências. Ficamos sendo sabedores de sua escrita pela luz pelas
mãos de Eugênia Maria Dantas, Evaneide Maria de Mélo e Amanda Lins Gorgônio Costa.
Em nosso relato de espaço singramos para as cozinhas dos carnaubenses e, decorrida a
matança do porco, assistimos ao ritual de preparação do chouriço, regado a muito sangue,
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farinha, rapadura e condimentos especiais, acontecimento que se consubstancia num verdadeiro
ato festivo e foco de sociabilidades, com direito à rapa do racho pela meninada presente. Quem
nos fala dessa iguaria e de seu sabor é Maria Isabel Dantas. Passeamos, também, pelos saberes
tradicionais ligados à medicina da alma e do corpo, quando a caatinga passa a ser utilizada como
instrumento para curas, remédios populares e benzeduras. Carlos Rafael Dantas é o nosso médico
que anuncia essa predisposição do sertanejo - e do carnaubense, portanto - para a utilização da
natureza e do conhecimento mágico para a cura. Não tarda muito e estamos na praça pública
remexendo o esqueleto diante de uma banda de forró - pé-de-serra ou estilizado -, orando no
templo, rezando à Virgem das Vitórias ou mesmo debulhando feijão na casa do sítio. São as festas
e celebrações do trabalho e da religiosidade com as quais Maria José Macedo vem nos
presentear. Novamente Maria Isabel Dantas vem à berlinda, dessa vez para nos fazer perceber o
trajeto que Nossa Senhora das Vitórias - a Santa Vitória dos romeiros - faz do Monte à Rua (e viceversa) e quanto essa festa é importante para os carnaubenses reconhecerem-se enquanto tal,
abençoados que são por um serrote/monte sagrado desde épocas imemoriais que se tornou
mesmo símbolo do lugar. Nosso olhar se fixa, agora, nas artes e nos artistas, nos poetas e
escritores, no circo e no pastoril, no teatro e na música, na dança e na pintura. Quem nos
direciona é Expedita Maria Dantas. Márcio Dantas de Medeiros e Anna Jacinta Dantas de
Medeiros pintam esse painel de artes e artistas com mais cores, enfatizando a melodia dos casos e
descasos de Carnaúba dos Dantas com a música, arte que lhe deu nome.
Concluímos nosso percurso visitando os lugares onde os carnaubenses visibilizam suas
relações sociais: as casas de fazenda, as farinhadas, as feiras e mercados, as ruas, as praças, as
igrejas e cemitérios, as festas em clubes e bares, o futebol e as escolas. Esses são lugares que o
povo do Vale do Rio Carnaúba elegeu para, utilizando-se de sua espacialidade, tecer suas teias
cotidianas de sociabilidade, com destaque para a Praça Caetano Dantas (tão maltratada nesses
últimos anos...), a Escola Estadual Caetano Dantas e o Paradise Club. Julgamos que seria
interessante fazer essa viagem que propomos pelos textos de nossos pesquisadores, para que
conheçam o panorama do Patrimônio Imaterial de Carnaúba dos Dantas - considerando que
incluímos algumas manifestações desse patrimônio que hoje não mais existem, a não ser na
memória de nossos narradores.
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5. Considerações finais
Os efeitos da realização do projeto foram extremamente satisfatórios, de acordo com a
avaliação procedida pelos professores e público-alvo participante. O material didáticopedagógico produzido sobre o patrimônio imaterial ainda hoje serve de base para que os
docentes explorem a história e a cultura locais nos estabelecimentos de ensino onde lecionam.
Do ponto de vista da população, a mobilização pelo registro e salvaguarda do patrimônio
imaterial serviu para reacender a chama da identidade e da cultura locais, especialmente no que
tange aos elementos imateriais do seu patrimônio.
A nossa esperança é a de que, com a publicação desses escritos, os carnaubenses possam
dar-se conta da importância de se preservar e difundir seu patrimônio cultural, seja nas suas
residências, seja nas escolas ou mesmo nas ruas. Teremos atingido nosso propósito se pudermos,
decorridos alguns anos, voltar a Carnaúba dos Dantas para rever a família e participar de uma
festa de padroeiro; comer chouriço, galinha caipira e feijão enfarofado com toucinho e arroz de
leite; passear na Praça Caetano Dantas em companhia de amigos ou conhecidos e ser abençoado
pela imponente e majestática escola, sendo banhado pelo aroma do granito, do tijolo e do
concreto próprios do tecido citadino; galgar os penhascos dos Fundões ou as escarpas da Serra do
Xiquexique, sentindo as carnes das pernas e braços serem rasgadas tempestuosamente pela unhade-gato e pela jurema preta, somente para admirar as formas de expressão mais antigas da
região, impressas nas pedras com tinta ou gravadas nos leitos dos riachos; ir à Biblioteca Pública
Donatilla Dantas e observar a freqüência dos leitores, pari passu ao ato de sorver a fragância
gostosa dos livros velhos; percorrer o leito (embriagado de seca ou de inverno) do Rio Carnaúba
e sentir o cheiro dos currais de gado nos seus terraços fluviais; subir o Monte do Galo para ver o
espetáculo do crepúsculo e contemplar a magnitude do Vale do Rio Carnaúba. E, mais, ao parar
para ver na rua a banda passar, arrepiar-me com a harmonia e as notas de Royal Cinema ou do
Barreiro dos Sapos, composições dos célebres Tonheca Dantas (in memorian) e Márcio Dantas.
Melodias que confirmam o título secular de Carnaúba dos Dantas, o de Terra da Música.
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6. Anexos – Registros fotográficos

Ofício de fazer telhas e tijolos
Acervo do Projeto Carnaúba dos Dantas: Inventário do Patrimônio Imaterial de uma Cidade do Sertão do Rio
Grande do Norte – PRONAC 043906

Rezas e rezadeiras
Acervo do Projeto Carnaúba dos Dantas: Inventário do Patrimônio Imaterial de uma Cidade do Sertão do Rio
Grande do Norte – PRONAC 043906
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Festa de Nossa Senhora das Vitórias
Acervo do Projeto Carnaúba dos Dantas: Inventário do Patrimônio Imaterial de uma Cidade do Sertão do Rio
Grande do Norte – PRONAC 043906

Filarmônica Onze de Dezembro
Acervo do Projeto Carnaúba dos Dantas: Inventário do Patrimônio Imaterial de uma Cidade do Sertão do Rio
Grande do Norte – PRONAC 043906
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EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE ACARI
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O trabalho aborda a história da Contabilidade em Acari, desde sua origem à atualidade,
analisando o seu contexto sócio político-econômico e cultural. A cidade de Acari, localizada no
interior do Rio Grande do Norte, possui um número significante de usuários que necessitam de
informação para a tomada de decisão na área contábil. Nesse sentido, buscou-se através de
pesquisa de campo obter uma maior compreensão sobre a importância dos serviços contábeis
para o município, tendo como pressuposto a análise de documentos e registros de informações
contábeis necessários ao exercício da profissão, além de verificação dos recursos tecnológicos
utilizados. Os sujeitos participantes da pesquisa deixaram evidente que a Contabilidade é o
instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora
da empresa. Atualmente, os usuários da Contabilidade são os grandes e pequenos comerciantes,
os investidores e administradores, principalmente. Nesse serviço, são muitos os problemas
encontrados, pois os contabilistas lidam com diversos tipos de usuários e requerem uma atenção
condizente com a sua realidade. Constatou-se que o setor é promissor e economicamente viável
para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população. O serviço contábil no
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município é significativo para os usuários e o município em si, haja vista que apresenta um
desenvolvimento condizente com a sociedade contemporânea.
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A Contabilidade é uma ciência social que tem por objetivo o estudo do patrimônio a partir da
utlização de métodos especialmente desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir e
analisar todos os fatos que afetam a situação patrimonial de uma pessoa, seja ela física ou jurídica.
Para compreender esta ciência, foi de fundamental importância o trabalho de investigação que
aborda uma variedade de questões que focalizam em sua abrangência as atividades específicas da
Contabilidade no município de Currais novos, fazendo uma relação entre a teoria e a prática,
mostrando os pontos que mais evoluíram, os que ainda precisam melhorar e as necessidades na
busca do padrão ideal para o desempenho das atividades. A pesquisa de campo foi realizada nos
diversos escritórios da cidade, podendo-se obter dados relevantes através de profissionais
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contabilistas que atuam na área e observar de perto como os serviços acontecem na prática.
Nesta perspectiva, para a realização do trabalho foi necessário a aplicação de questionário para
coleta de dados, onde os entrevistados, técnicos e contadores deram sua participação em seus
espaços de trabalho, com intuito de buscar uma compreensão mais aprofundada sobre a história
da Contabilidade e o seu percurso até os dias atuais. Foi possível entender que o mercado de
trabalho é muito amplo, tendo em vista que o número de empresas cresce com muita freqüência
e o sucesso do contabilista depende da capacidade intelectual do profissional, que deve procurar
estar sempre atualizado, para compreender as questões que envolvem a sua profissão. No
percurso do trabalho foi possível constatar, através da visão dos contabilistas entrevistados, que a
chegada do Curso de Ciências Contábeis, em nível superior, trará melhorias para a classe, visto
que existe predominância de profissionais da área apenas com nível técnico nos escritórios.
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Contabilidade, História, Currais Novos
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Nos últimos anos, a prática do turismo cultural vem reivindicando, por parte dos agentes,
operadores e profissionais envolvidos na área um maior conhecimento da realidade local tendo
em vista o seu aproveitamento enquanto ponto de atratividade para os visitantes externos. Nesse
sentido, e considerando a proeminência da região do Seridó no que tange ao turismo sustentável
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– planejado por meio do Roteiro Seridó, gerenciado pelo SEBRAE –, nos propusemos a efetuar
um diagnóstico do patrimônio cultural do município de Currais Novos. Para isso, estamos
entendendo patrimônio cultural na perspectiva aberta pelos estudos mais recentes, que o
enxergam como sendo o conjunto das heranças e legados formadores da sociedade brasileira,
representado nos seus elementos materiais e materiais. Esse levantamento, componente das
atividades das disciplinas Antropologia e Cultura Brasileira, foi efetuado por meio de pesquisa
bibliográfica e documental, entrevistas abertas com moradores locais e observação in loco por
parte dos discentes. Ao final da pesquisa foram identificados 42 monumentos culturais de
natureza material e 32 manifestações de natureza imaterial, que, embora não correspondam à
totalidade dos bens patrimoniais de Currais Novos, constituem parcela bastante significativa. A
identificação desse patrimônio cultural permitiu o entendimento, por parte dos turismólogos em
formação, da necessidade premente de constante atualização acerca do processo histórico que
originou esses bens e de sua configuração nos dias atuais; a compreensão de que os bens
materiais e imateriais podem ser aproveitados no planejamento do turismo sustentável local, por
propiciarem, ao visitante, o contato com a cultura local personificada nos monumentos ou nas
manifestações intangíveis; a evidência de que o estudo acerca desses elementos pode vir a
fortalecer o sentimento de pertença dos curraisnovenses em relação a sua cultura.
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O turismo nos últimos anos vem se mostrando como um setor da economia com maior potencial
de crescimento no Brasil e no mundo. Nessa perspectiva, a atividade turística suscita a
necessidade de formação de recursos humanos, tanto em nível técnico quanto em graduação e
pós-graduação, possibilitando, assim, aos profissionais, uma melhor atuação nessa área. Para se
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ter uma compreensão mais profunda sobre o turismo e sua importância para o desenvolvimento
econômico, social e cultural de Currais Novos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de
campo no município de Currais Novos. Para sua efetivação, buscou-se subsídios teóricos e
práticos em literatura sobre o assunto, que deram suporte ao trabalho, sobretudo a discussão
acerca do conceito de turismo feita por Mário Beni, Mário Jorge Pires e Marutschka Martini
Moesh O trabalho proporcionou aos acadêmicos a oportunidade para estudos, reflexões e
experiências que contribuirão para enfrentar os desafios que a sociedade exige dos profissionais
para atuar como turismólogos. O trabalho de campo teve como base o modelo de pesquisa
qualitativa e quantitativa, que foi realizada com uma pequena parcela da população
curraisnovense, selecionada por amostragem através de critérios previamente definidos, segundo
os ramos de atividades. As informações foram coletadas por meio de questionários estruturados
com perguntas claras e objetivas, possibilitando a uniformidade de entendimento entre os
sujeitos participantes da pesquisa. O estudo possibilitou compreender aspectos do turismo no
município de Currais Novos, que se constitui como uma extraordinária oportunidade de
crescimento econômico horizontal. Salienta-se que é necessário que seja potencializada a
exploração do fenômeno turístico no referido município e que os órgãos responsáveis por esse
setor planejem e tenham o olhar direcionado para o patrimônio cultural, histórico e ambiental
de Currais Novos, além de desenvolver projetos ecológicos com novos empreendimentos para o
desenvolvimento do turismo. Possibilitando, assim, condições de empregabilidade e de geração
de renda no cenário local.
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