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APRESENTAÇÃO  

 

O Encontro Científico Cultural de Alagoas, é um evento multidisciplinar, com bases 

consolidadas em sua VII versão, contemplando várias áreas da Ciência, congregando 

cientistas de todo o Brasil. Pesquisadores professores e alunos, profissionais, produtores 

privados, emprerendedores  são nosso querido público. Aconteceu de 08 a 10 de novembro 

de 2017. 

 

Tema do Evento: Alagoas 200 anos, produção e desenvolvimento.  

 

O ENCCULT é um evento do Campus II, Uneal, Santana do Ipanema, como 

promotor, tendo diversas Universidades parceiras, IFAL, UFAL, UFRPE, UFCG, UFSE, 

USP, UEBA, UFPE, entre outras. 

 

No ano de 2017 foram realizadas as seguintes atividades no ENCCULT: 

I Workshop Desafios e Perspectivas para Conservação Ambiental em Alagoas 

I Seminário de Produção Animal 

I Workshop  em  Educação e Ensino 

I Seminário em Desenvolvimento Rural 

I Seminario de Atualização em Direito (Auditorio do Ifal Santana do Ipanema) 

4º concurso de fotografias 
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Ação inseticida da Morinda citrifolia L.  sobre o pulgão Brevicoryne 
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RESUMO: O pulgão (Brevicoryne brassicae L.) (Hemiptera:Aphididae) é uma praga-chave da couve (Brassica 

oleracea L. var. acephala) causadora de danos devido à sucção de seiva nas folhas. Objetivou-se com este 

trabalho avaliar a ação inseticida em bioensaios do extrato etanólico da folha da Morinda citrifolia L. 

(Rubiaceae) sobre o pulgão (B. brassicae). O experimento foi conduzido em casa de vegetação com o cultivo da 

couve em vasos para a manutenção dos pulgões para os bioensaios no laboratório da Universidade Estadual de 

Alagoas – UNEAL, Campus I. Após 15 dias da emergência as plântulas foram transplantadas para vasos. O 

delineamento estatístico para a bioatividade da M. citrifolia foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos 

(concentrações: H2O - controle, 1,0 mg/L, 2,0 mg/L, 3,0 mg/L) e cinco repetições. Os bioensaios foram 

realizados em placas de Petri contendo um disco foliar de couve previamente imerso no extrato vegetal por dez 

segundos e após a secagem em temperatura ambiente (24º C), foram inseridos dez pulgões em cada placa de 

Petri sobre a folha da couve. A avaliação foi realizada a cada 24 horas durante três dias após a aplicação dos 

tratamentos, contando-se os pulgões vivos e mortos. A ação inseticida do extrato vegetal, com a mortalidade de 

93,5 % dos pulgões, foi significativa na concentração 2,0 mg/L, comparado com as demais concentrações e o 

controle. Infere-se que a ação bioinseticida da M. citrifolia foi eficiente sobre os pulgões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Controle alternativo, Agroecologia, Entomologia.  

 

Insecticidal action of Morinda citrifolia L. on aphids Brevicoryne brassicae 

L. 

ABSTRACT: The aphid (Brevicoryne brassicae L.) (Hemiptera: Aphididae) is a key pest of cabbage 

(Brassica oleracea L. var. Acephala) that causes damage due to sap sucking on the leaves. The objective of this 

work was to evaluate the insecticidal action in bioassays of the ethanolic extract of Morinda citrifolia L. 

(Rubiaceae) leaf on the aphid (B. brassicae). The experiment was conducted in a greenhouse with the cultivation 

of cabbage for the maintenance of aphids for the bioassays in the laboratory of the State University of Alagoas - 

UNEAL, Campus I. After 15 days of emergence the seedlings were transplanted to vessels. The statistical design 

for the bioactivity of M. citrifolia was completely randomized with four treatments (concentrations: H2O - 

control, 1.0 mg / L, 2.0 mg / L, 3.0 mg / L) and five replications. The bioassays were carried out in Petri dishes 

containing a leaf disc of cabbage previously immersed in the vegetable extract for ten seconds and after drying at 

room temperature (24ºC), ten aphids were inserted in each Petri dish on the cabbage leaf. The evaluation was 

performed every 24 hours for three days after the application of the treatments, counting live and dead aphids. 

The insecticidal action of the plant extract, with the mortality of 93.5% of the aphids, was significant in the 

concentration 2.0 mg / L, compared to the other concentrations and the control. It is inferred that the 

bioinseticidal action of M. citrifolia was efficient on the aphids. 

 

KEYWORD: Alternative Control, Agroecology, Entomology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A couve manteiga Brassica oleracea L. var. acephala, é uma das mais importantes hortaliças cultivada no 

ocidente, sendo a variedade que mais se assemelha à couve silvestre Brassica Oleracea L. var. silvestris cuja 

domesticação é basicamente européia. As brassicáceas constituem a família botânica que abrange o maior 

número de espécies, ocupando lugar proeminente na olericultura do Centro-Sul do Brasil. Nessa família as 

plantas são atacadas por diversas pragas, tais como: pulgões, curuquerê-da-couve, traça-das-crucíferas, lagarta-

rosca e lagarta-mede-palmo (FILGUEIRA, 2008). 

O pulgão Brevicoryne brassacae L., praga chave da couve, é nativo do continente europeu, mas é 

comumente encontrado na Ásia, Austrália e Américas. Pulgões caracterizam-se por apresentar reprodução 

assexuada e sexuada. O tempo de desenvolvimento curto pode resultar em 15 a 20 gerações por ano, dependendo 

das condições climáticas. Assim, esses insetos atingem, facilmente, altas densidades, o que compromete a 

qualidade e produtividade das culturas que atacam (GIROUSSE et al., 2003; AHMAD e ASLAM 2005; 

AHMAD e AKHTAR, 2013). 

 A sucção contínua de seiva provoca clorose e enrugamento foliar, além de introduzir toxinas no sistema 

vascular da planta. Produzem excremento açucarado que provoca o crescimento de fungos conhecidos como 

fumagina na superfície das folhas, reduzindo a área fotossintética (LEITE et al., 2011).   

O controle do pulgão é feito principalmente por aplicações de inseticidas sintéticos, porém seu isso 

indiscriminado pode causar problemas de natureza econômica, ecológica e ambiental devido à presença de 

resíduos nos alimentos, efeitos prejudiciais sobre os inimigos naturais e seleção de populações de insetos 

resistentes (BOIÇA JUNIOR et al., 2011). 

Entre as diversas técnicas consideradas para o MIP, a utilização de plantas com efeito tóxico para insetos 

fitófagos, destaca-se por apresentar diversas vantagens em relação aos produtos sintéticos, como rápida 

degradação no meio ambiente, baixa toxicidade à mamíferos, menor custo e alguns apresentam seletividade à 

inimigos naturais (MOREIRA et al., 2006). 

Os produtos à base de plantas, além de terem efeito inseticida comprovado, apresentam uma diversidade 

de compostos ativos, os quais agem sinergicamente, apresentando características atraentes, desalojantes ou 

repelentes, entre outras que podem ser empregados em sistemas de manejo integrado de pragas, como 

alternativas dirigidas para controle e monitoramento das populações de insetos (NAVARRO-SILVA et al., 

2009). 

Ultimamente o uso de inseticidas naturais como o extrato de folha de M. citrifolia é promissor como bom 

larvicida atividade contra o mosquito vetor Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae), Aedes aegypti (Diptera: 

Culicidae) e Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae).  Esta alternativa é uma nova abordagem ecológica para 

o controle de programas vetorial (KOVENDAN et al., 2012). 

 O noni (Morinda citrifolia L.), planta da família das rubiáceas, é nativa do Sudeste da Ásia e produz 

frutos de importante propriedades nutricionais e nutracêuticas (POLTRONIERI et al., 2009). É uma planta de 

pequeno porte, 3 à 10m de altura quando adulta, e, atualmente, seu cultivo apresenta-se amplamente distribuído 

nas regiões tropicais (NELSON, 2005). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a ação inseticida em bioensaios do extrato etanólico da folha da 

Morinda citrifolia L. (Rubiaceae) sobre o pulgão (B. brassicae). 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O local do estudo foi em casa de vegetação e no laboratório da Universidade Estadual de Alagoas – 

UNEAL, Campus I em Arapiraca- AL, durante os meses de setembro de 2016 a janeiro de 2017. O experimento 

foi conduzido em casa de vegetação com o cultivo da couve em vasos para a manutenção dos pulgões e os 

bioensaios no laboratório da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, Campus I. Para a manutenção dos 

pulgões, após 15 DAE (dias após a emergência) as plântulas foram transplantadas para 20 vasos. O delineamento 

estatístico para a bioatividade da M. citrifolia foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos 

(concentrações: H2O - controle, 1,0 mg/L, 2,0 mg/L, 3,0 mg/L) e cinco repetições. Os bioensaios foram 

realizados em placas de Petri contendo um disco foliar de couve previamente imerso no extrato vegetal por dez 

segundos e após a secagem em temperatura ambiente (24º C), foram inseridos dez pulgões em cada placa de 

Petri sobre a folha da couve. O preparo do extrato foi realizado na proporção de 2.500 g do pó vegetal (folhas) 

em 3.500 mL de álcool etílico (92,8º) o liquido macerado foi rotaevaporador até a formação do extrato bruto. A 

avaliação foi realizada a cada 24 horas durante três dias após a aplicação dos tratamentos, contando-se os 
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pulgões vivos e mortos, através de equação. Para o cálculo de E%, utilizou-se a fórmula de Abbott (1925): E% = 

(T – Tr/T) * 100, em que T é o número de insetos vivos na testemunha, e Tr, no tratamento. A análise dos dados 

foi realizado pelo programa Software Action 3.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os dados da figura 1, mostram a eficiência da mortalidade dos afídeos nas doses (concentrações) 

realizadas nos bioensaios. A mortalidade dos pulgões, foi significativa no bioensaio 2,0 mg/L, os demais 

tratamentos não mostraram significância com relação ao porcentagem de indivíduos mortos comparando com o 

controle usado (H2O). Segundo Silva et. al. (2015), os extratos aquosos de M. citrifolia aplicado às larvas recém-

eclodidas de moscas-das-frutas (Ceratitis capitata Wiedmann, 1824) (Diptera:Tephritidae), apresentou eficiência 

do controle (E%) de 10,8% e a mortalidade larval 18%. 

Segundo Kovendan et al. (2012), o extrato foliares de Morinda citrifolia foi testado quanto a atividade 

larvicida com resposta de mortalidade contra três mosquitos: vetor da malária Anopheles stephensi Liston, 1901 

(Diptera: Culicidae), vetor da dengue Aedes aegypti Linnaeus, 1762 (Diptera: Culicidae) e vetor filarial Culex 

quinquefasciatus Wiedamann, 1828 (Diptera: Culicidae). 

Os produtos à base de plantas, além de terem comprovada ação inseticida, apresentam uma grande 

variedade de compostos ativos, os quais podem agir sinergicamente. Além disso, podem funcionar como 

atraentes, desalojantes ou repelentes dos insetos, podendo ser empregados em sistemas de manejo integrado de 

pragas, como alternativas de controle ou monitoramento das populações de insetos (NAVARRO-SILVA et al., 

2009).  

 

Figura 1. Eficiência do extrato de noni (M. citrifolia) na mortalidade dos pulgões. 

 
  

 

CONCLUSÃO  

 

A ação bioinseticida da M. citrifolia foi eficiente sobre os pulgões. Outros estudos podem enfatizar a ação 

do extrato em fases de desenvolvimento do inseto. 
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RESUMO: É de extrema relevância a compreensão dos conceitos de agricultura camponesa e agricultura 

familiar para que o seu entendimento possa esclarecer de maneira conducente a diferença entre as duas 

categorias. O objetivo geral do trabalho é analisar a diferença entre agricultura familiar e agricultura camponesa. 

A metodologia usada foi com base em pesquisa bibliográfica. As particularidades das regiões brasileiras marcam 

fortemente a agricultura camponesa, com seus tipos e relações de trabalho. Adaptando-se às exclusividades do 

local, o campesinato cria identidade com expressão própria sempre lutando pelo direito a sua existência. O 

campesinato brasileiro é recriado, redefinido e até diversificado, mas o que o constitui é a luta pela terra. 

 

PALAVRAS CHAVE: Campesinato, Recriação, Agricultura capitalista. 

 

 

Farm farming and family farming 

 

ABSTRACT: It is of extreme relevance to understand the concepts of peasant agriculture and family 

agriculture so that their understanding can clarify in a meaningful way the difference between the two categories. 

The general objective of the study is to analyze the difference between family farming and peasant agriculture. 

The methodology used was based on bibliographic research. The particularities of the Brazilian regions strongly 

mark peasant agriculture, with its types and working relationships. Adapting to the local exclusiveness, the 

peasantry creates identity with its own expression always fighting for the right to its existence. The Brazilian 

peasantry is recreated, redefined and even diversified, but what constitutes it is the struggle for land 

 

KEYWORD: Peasantry, Recreation, Capitalist agriculture. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
 É de extrema relevância a compreensão dos conceitos de agricultura camponesa e agricultura familiar 

para que o seu entendimento possa esclarecer de maneira conducente a diferença entre as duas categorias. O alvo 

de muitos debates atualmente tem sido a agricultura familiar, o que requer muito cuidado, pois diferenciá-la da 

agricultura camponesa requer uma rigorosa análise. A recriação do campesinato nos últimos vinte anos foi 

marcada por lutas pelo direito de acesso à terra e não pode simplesmente ser ignorada. Bem como, tem 

aumentado o interesse por esta classe por conta do crescimento da agroindústria. Pois como Moura salienta 

(1986, p. 8) “a expansão dos chamados complexos agroindustriais tem transformado o camponês num 

trabalhador para o capital, sem torná-lo um operário”. Marques (2008) reforça esse debate: 

 

Muito já foi dito sobre o conceito de camponês e o porquê de sua adequação ou não 

para o estudo da realidade brasileira, porém o debate continua aceso, o que tem sido 

motivado por vários acontecimentos, sobretudo algumas mudanças recentes 

observadas no campo como o franco avanço do agronegócio em certas regiões e o 

consequente agravamento da questão agrária e incremento da luta pela terra no 

Brasil (MARQUES, 2008, P. 57). 
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Marques considera que o debate sobre o campesinato não se apagou e que deve ser ressaltados 

juntamente com os novos acontecimentos da agricultura brasileira. Portanto, o campesinato faz parte do processo 

de produção capitalista mesmo que contraditoriamente. Ainda, segundo Marques (2008, p. 60) “O conceito de 

camponês adquire lugar de destaque nas ciências sociais brasileiras nos anos 50 ao mesmo tempo em que se 

afirma como identidade política em nível nacional”. Consequentemente também é definido o conceito de 

latifundiário, os dois conceitos andam juntos embora sejam contraditórios. Martins (1986) em sua observação 

sobre o campesinato dá o seguinte destaque:  

 

É um campesinato que tem, na sua relação com o capital, contradições diferentes 

daquelas que tem o operário. O camponês não é uma figura do passado, mas uma 

figura do presente da história capitalista do país. Classificar a esperança da terra 

livre como um dado do passado é imputar sentido às lutas camponesas; é admitir 

equivocadamente que o passado tem uma existência em si mesmo. Entretanto, esse 

“passado” só tem sentido, só pode ser compreendido, por meio das relações que 

tornam sua evocação necessária – essas relações na violência do capital e do Estado 

(MARTINS, 1986, p. 16). 

 

 

Martins faz uma análise sobre a figura do camponês afirmando que ele não é uma figura do passado, 

pelo contrário se faz muito presente na realidade brasileira. A agricultura camponesa é caracterizada pelo seu 

modo de trabalho que é do tipo familiar, pela sua relação com a natureza e seu jeito de produzir. Ao contrário da 

monocultura, ela é baseada na policultura, combinando dois ou mais tipos de lavoura. A produção tem sua 

peculiaridade pelo caráter de subsistência comercializando o excedente, já que afirma Moura (1986, p. 55) que 

“o trabalho familiar camponês abastece a casa de morada, alimenta seus membros, mas também é destinado a 

lugares e pessoas exteriores a esta realidade. É grande a variedade de formas pelas quais parte da produção 

camponesa escapa ao controle de quem a produziu”. O camponês consegue sobreviver com a pouca terra que lhe 

pertence, diferente do latifundiário que só se satisfaz com extensas áreas e muitas vezes com a exploração de 

mão de obra.  

 

METODOLOGIA 

 A metodologia usada foi com base em pesquisa bibliográfica. O levantamento bibliográfico foi com 

base na busca de produção acadêmica já existente no intuito de conhecer as pesquisas já desenvolvidas que 

dialogam diretamente com o objeto de investigação aqui elencado. Foi realizado uma analise profunda a 

literatura sobre a temática, que tinha em suas obras ênfase na historia da agricultura camponesa e agricultura 

familiar no Brasil, além de periódicos especializados visando profundo conhecimento da área de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As particularidades das regiões brasileiras marcam fortemente a agricultura camponesa, com seus tipos 

e relações de trabalho. Adaptando-se às exclusividades do local, o campesinato cria identidade com expressão 

própria sempre lutando pelo direito a sua existência. De acordo com Marques (2008, p. 60) “O campesinato se 

refere a uma diversidade de formas sociais baseadas na relação de trabalho familiar e formas distintas de acesso 

à terra como o posseiro, o parceiro, o foreiro, o arrendatário, o pequeno proprietário etc.”. A autora afirma ainda 

que no Brasil o campesinato é criado no seio de uma sociedade situada na periferia do capitalismo e à margem 

do latifúndio escravista, cujo caminhar é marcado por uma intensa mobilidade espacial.  

Além do conceito de camponês outros conceitos são usados como pequena produção e agricultura 

familiar. O termo pequena produção passou a ser usado nos anos 70 como opção ao de camponês, porque os 

estudiosos das Ciências Sociais achou esse termo representava melhor os acontecimentos do campo na época. 

Nesse período, o Estado articulava políticas de modernização na agricultura assim como constituía uma série de 

facilidades para dominar o camponês e conter os movimentos e sindicatos. Contudo a importância do nome 

camponês não foi deixado para trás, pelo contrário os dois eram usados lado a lado. Então ao falar pequena 

produção ou pequeno produtor também está se referindo ao camponês ou campesinato. O primeiro, referindo-se 

mais a sua funcionalidade e a questão agrária e o segundo, abordando todo o contexto histórico além da questão 

agrária. 

De acordo com Marques (2008, p. 61) “na última década do século XX, o conceito de agricultura 

familiar é proposto por alguns autores como substituto para o de camponês como conceito-síntese e aceito sem 
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maiores reflexões por muitos”. Mas esta transferência acontece sem considerar a história do campesinato e suas 

lutas, assim como mascara o debate sobre a questão agrária. Porém, este conceito não se deu de forma articulada 

como a pequena produção. Mas de uma forma diferente ao de camponês, dependendo da situação e do 

desenvolvimento capitalista da agricultura. 

A discussão sobre a agricultura familiar toma força no Brasil com a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), uma política específica para a agricultura que financia 

projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O 

programa desperta interesse por parte do Estado para promover investimentos para assim operar nas atividades 

dos pequenos agricultores, colocando em ênfase a importância de suas produções. Vale destacar que antes de 

1990 não existia nenhum tipo de programa que viesse assistir tão especificamente em âmbito nacional o pequeno 

agricultor, com objetivo de facilitar o acesso ao crédito e uni-los a outros programas de desenvolvimento rural. A 

criação desse programa foi uma resposta do Estado as pressões feitas por parte dos sindicatos rurais. 

Plein e Filippi (2011) defendem que a agricultura familiar constituiria uma forma de acumulação de 

capital, observando que ela visa produzir alimentos mais baratos, do mesmo modo que para o capitalista o preço 

do alimento é essencial, considerando a reprodução da força do trabalho.  

Em todo caso, a agricultura familiar é marcada pelo trabalho do tipo familiar que, curiosamente, é a 

marca da agricultura camponesa. O vínculo familiar é muito intenso na cultura camponesa, ou seja, é o que move 

a atividade econômica do campesinato. Wanderley (2003, p. 47) em seu trabalho que tem como título 

“Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidade” defende a hipótese da “passagem irreversível e 

absoluta da condição de camponês tradicional para a de agricultor familiar moderno”. A autora coloca, também, 

que para isso teria que considerar simultaneamente, pontos de ruptura e elementos de continuidade entre as duas 

categorias sociais.  

 

CONCLUSÃO  

 

Em síntese, os agricultores precisavam de meios para investir na sua atividade e por meio de suas 

reivindicações conseguiram que o Estado criasse o PRONAF para melhorias na agricultura. Pode-se assim 

considerar que esse programa foi mais uma conquista da luta pela sobrevivência do campesinato. Todavia, foi a 

parti do surgimento do PRONAF que começou o debate sobre o conceito de agricultura familiar. E a discussão 

continua ao redor dos conceitos da agricultura familiar e agricultura camponesa. Há autores que não veem 

diferença nos dois conceitos, há outros que só considera a agricultura familiar, argumentando que o campesinato 

deixou de existir. Assim como há autores que argumentam as peculiaridades entre as duas agriculturas. Hoje, o 

discurso é maior sobre a agricultura familiar, tanto na mídia como no campo político (órgãos governamentais) e 

acadêmico.  

O campesinato brasileiro é recriado, redefinido e até diversificado, mas o que o constitui é a luta pela 

terra, que de acordo com Marques (2008, p. 65) é “movido pelo conflito entre a territorialidade capitalista e a 

territorialidade camponesa, inaugurado com a criação do mercado de terras no Brasil na segunda metade do 

século XIX”. Moura salienta que os “processos sociais que viabilizam a existência do camponês têm sido mais 

expressivos e fortes do que aqueles que o levam à extinção” (MOURA, 1986, p. 17). 
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RESUMO: Originário da América do Norte, o girassol, Helianthus annus L., é uma dicotiledônea anual, 

adaptada às mais diversas condições edafoclimáticas, cultivada em todos os continentes. No nordeste Brasileiro, 

tem-se buscado estabelecer práticas de cultivo do girassol que permitam viabilizar sua exploração sob técnicas 

racionais e econômicas, principalmente, por ser uma planta de grande exigência nutricional. Nesse sentido 

objetivou-se com o presente trabalho conhecer o desenvolvimento fenológico do girassol Helianthus annuus L., 

em diferentes tipos de tratamentos com esterco animal. O experimento foi realizado em casa de vegetação 

situada na Universidade Estadual de Alagoas-Uneal Campus I no período de outubro de 2016 a janeiro de 2017, 

o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos (solo com esterco bovino, solo 

com esterco caprino, solo com esterco aviário e solo sem esterco) e cinco repetições. De acordo com os 

resultados obtidos constatou-se que houve um bom índice de germinação das sementes de girassol – IG com 

95%. Os resultados demonstraram que, não houve diferença significativa no desenvolvimento fenológico das 

plantas de girassol cultivadas nos diferentes tipos tratamento com esterco animal ricos em matéria orgânica, 

levando em conta a comparação com os girassóis cultivados em solo sem esterco. Infere-se que, nesta pesquisa o 

uso de fertilizantes naturais não influenciou significativamente no desenvolvimento das variáveis fenológicas 

analisadas nas plantas de girassol. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dicotiledônea, Germinação, Matéria orgânica.  

 

 

Analysis of Sunflower phenology Helianthus annuus L. dwarf variety 

 
ABSTRACT: Originally from North America, the sunflower, Helianthus annus L., is an annual dicotyledon, 

adapted to the most diverse edaphoclimatic conditions, cultivated in all the continents. In the Brazilian northeast, 

it has been tried to establish practices of sunflower cultivation that allow to make possible its exploitation under 

rational and economic techniques, mainly, being a plant of great nutritional requirement. The objective of this 

work was to know the phenological development of the sunflower Helianthus annuus L., in different types of 

animal manure treatments. The experiment was carried out in a greenhouse located at the State University of 

Alagoas-Uneal Campus I between October 2016 and January 2017, the experimental design was completely 

randomized with four treatments (soil with bovine manure, soil with goat manure, Soil with manure and soil 

without manure) and five replications. According to the results, it was found that there was a good germination 

index of the sunflower seeds - GI with 95%. The results showed that there was no significant difference in the 

phenological development of sunflower plants grown in different types of animal manure rich in organic matter, 

taking into account the comparison with sunflowers grown in soil without manure. It is inferred that in this 

research the use of natural fertilizers did not significantly influence the development of the phenological 

variables analyzed in the sunflower plants. 
 

         

KEYWORD: Dicotyledoneous, germination, organic matter. 
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INTRODUÇÃO 

 

Originário da América do Norte, o girassol, Helianthus annus L., é uma dicotiledônea anual, adaptada 

às mais diversa condições edafoclimáticas, cultivada em todos os continentes (FAGUNDES et al., 2007). O 

girassol comum (Helianthus annuus L.) é uma dicotiledônea anual da família Asteraceae, e a espécie cultivada 

mais importante do ponto de vista comercial dentro do gênero Helianthus, que compreende 49 espécies e 19 

subespécies, todas nativas das Américas. Algumas espécies são de ocorrência rara, elementos comuns da vegetal 

natural e algumas são plantas daninhas, desenvolvendo-se em áreas bastante alteradas pelo homem (UNGARO, 

2000). 

O cultivo de girassol atendia, até bem pouco tempo, basicamente a três objetivos: produção de aquênios 

para alimentação de pássaros; produção de óleo comestível e arraçoamento animal. Entretanto, especialmente a 

partir de 2005, a cultura tem despertado o interesse de agricultores, técnicos e empresas, devido à possibilidade 

de utilização do óleo derivado das sementes desta espécie na fabricação de biodiesel (BACKES et al., 2008). 

No nordeste Brasileiro, tem-se buscado estabelecer práticas de cultivo do girassol que permitam 

viabilizar sua exploração sob técnicas racionais e econômicas, principalmente, por ser uma planta de grande 

exigência nutricional. Porém, apesar dos avanços alcançados, ainda são necessárias informações específicas 

sobre o manejo da cultura, incluindo a adubação orgânica e a possibilidade de utilização de águas de acordo com 

a necessidade da cultura (REBOUÇAS et al., 2010). 

O cultivo de plantas em substratos alternativos tem sido cada vez mais empregado em nosso país. Os 

substratos devem ter baixo custo, ser disponíveis nas proximidades da região de consumo, apresentar suficiente 

teor de nutrientes, boa capacidade de troca de cátions, permitir aeração e retenção de umidade, bem como, 

favorecer a atividade fisiológica das raízes (OLIVEIRA et al., 2008) 

Pereira et al. (2009) afirmam que a adubação orgânica melhora as condições físicas, químicas e 

biológicas do solo. Desta forma, a adoção de adubação orgânica como húmus de minhoca, esterco de bovinos e 

caprinos, torna-se uma alternativa interessante, visto a facilidade de obtenção e o custo relativamente baixo 

(NOBRE et al., 2011). 

Os fertilizantes orgânicos são insumos agrícolas derivados de matérias primas industrial, urbana ou 

rural, vegetal ou animal. A utilização de fertilizantes orgânicos melhora as características químicas, físicas e 

biológicas dos solos, bem como para a ciclagem de nutrientes no sistema solo-planta. Sendo assim, o uso 

eficiente contribui para a máxima produção das culturas atuando ainda na melhoria da qualidade do solo, da água 

e para a saúde vegetal e humana (CAMARGO, 2012). 

Nesse contexto objetivou-se a partir dessa pesquisa conhecer o desenvolvimento fenológico do girassol 

Helianthus annuus L., em diferentes tipos de tratamento com esterco animal. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação situada na Universidade Estadual de Alagoas 

Campus I, durante o período de outubro de 2016 a janeiro de 2017. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos (solo com esterco bovino, solo com esterco caprino, solo com 

esterco aviário e solo sem esterco) e cinco repetições. 

Os componentes utilizados na preparação dos substratos foram esterco bovino, esterco caprino, esterco 

aviário e solo. O solo usado no experimento foi coletado nas mediações da Universidade Estadual de Alagoas-

Uneal. Inicialmente encheram-se vinte vasos de polietilo com os seguintes tratamentos, T0 (Solo sem esterco), 

T1 (Solo + esterco aviário), T2 (Solo + esterco bovino), T3 (Solo + esterco caprino). Após o preenchimento dos 

vasos, houve a irrigação dos substratos com 1 colher de sopa de uréia diluída em 15 litros de água com o 

objetivo de fixar o nitrogênio no solo. 8 dias depois aconteceu a semeadura das sementes de girassol variedade  

anão, cinco em cada vaso, 3 centímetros na cova, visando a aderência da semente ao solo. A germinação ocorreu 
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após três dias da semeadura sendo registrado em planilha a cada dia o índice de germinação – IG. O desbaste foi 

feito após dez dias da emergência – DAE, ficando apenas uma planta de girassol em cada vaso.  

As plantas foram avaliadas a partir de 18 dias após a semeadura DAS, onde se determinou a altura da 

planta (AP), medida a partir da superfície do solo até o ultimo nó do caule; número de folhas (NF), sendo 

considerado apenas o número de folhas com tamanho acima de quatro centímetros; diâmetro do caule (DC), 

sendo medido a partir de quatro centímetros da superfície do solo; número de botões florais (BF) e o número de 

sementes (NF), as variáveis foram avaliadas semanalmente e sendo registradas em planilhas durante todo 

período de avaliação. Para a analise estatística dos dados foi feita a media de tukey a 5% de significância 

(P<0,05), utilizando-se o programa SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados observa-se na figura 1 que, houve um bom índice de germinação das 

sementes de girassol variedade anão, plantadas em vasos contendo solo tratado com esterco animal, onde após 5 

DAE, 95% germinaram sem nenhuma fito patogenia. Segundo ISTA 1993 a germinação é um dos parâmetros da 

qualidade fisiológica da semente, o índice de germinação tem por objetivo determinar o potencial máximo de 

germinação das sementes, cujo valor poderá ser usado para comparar a qualidade de diferentes sementes e 

estimar o valor de semeadura no campo. Assim de acordo com Delouche e Baskin há limitação do índice de 

germinação para a detecção de diferenças não acentuadas na qualidade fisiológica entre sementes. 
 

Figura 1. (A) inicio da germinação 3 DAS. (B) plântulas 5 DAE. 

 
 

                  Como mostrado na figura 2 após os 16 dias da semeadura foi feito o desbaste das plantas de girassol, 

onde as mesmas apresentaram rápido desenvolvimento quanto, o diâmetro do caule, número de folhas e o 

crescimento em altura das cultivares, aos 31 dias de cultivo houve o aparecimento do primeiro botão floral no 

tratamento com esterco caprino e no decorrer dos dias nos demais tratamentos. 64 DAE os girassóis cultivados 

começaram a entrar em fase de senescência, caracterizada pela perda de clorofila nas folhas e o caimento das 

mesmas, com relação à duração do ciclo, as cultivares apresentaram ciclo curto variando entre 60 a 80 dias. Esse 

ciclo foi um pouco menor que o de Girassóis 2007, onde A cultivar Embrapa 122/V2000 apresentou ciclo de 81 

dias, tendo entrado em plena floração aos 40 dias, quando o recomendado para cultivar em outros Estados onde 

foi indicada para cultivo, um ciclo de 100 dias e floração aos 53 dias. Resultados semelhantes na redução do 

ciclo foram observados por Smiderle et al. (2005) ao testar seis cultivares em condições de savana em Roraima. 
 

Figura 2. (A) plantas de girassol 8 dias após o desbaste. (B) início do florescimento. (C) inicio da fase de senecência 
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                 De acordo com a análise estatística dos dados colhidos na pesquisa (tabela 1), constatou-se que, entre 

os tratamentos com esterco animal ricos em matéria orgânica não houve diferença significativa quanto à 

fenologia das plantas de girassol, isto é, as plantas cultivadas em solo normal apresentaram o mesmo 

desenvolvimento fenológico em relação as que, foram cultivadas em diferentes tipos de tratamento. Essa 

similaridade de resultados pode estar ligada ao uso da uréia diluída na água do qual foi usada para irrigar 

uniformemente o solo usado na pesquisa. . Nobre et al. (2011), trabalhando com girassol variedade ‘Embrapa 

122/V-2000’, observaram diferenças estatísticas no uso de esterco sob a altura da planta, diâmetro do caule, 

numero de folhas e fitomassa seca da parte aérea do girassol, indicando que o uso de fertilizantes naturais como 

os estercos e principalmente o esterco bovino tem influência direta no parâmetro avaliado (AP), demonstrando 

que nesse tipo de adubação é fornecido os nutrientes necessários para o desenvolvimento da altura da planta, e 

suas demais variáveis.
 

 
Tabela 1: média de tukey a 5% de significância (P<0,05), utilizando-se o programa SISVAR. 

 

Tratamento 

AP 

 

(cm) 

DC 

 

(cm) 

BF 

 

(u) 

NF 

 

(u) 

NS 

 

(u) 

Solo sem 

esterco 

59,59a 

 

0,60a 0,56a 16,05a 31,4a 

Solo + cama de 

aviário 

60,65a 0,63a 0,60a 16,96a 46,0a 

Solo + esterco 

Caprino 

63,87a 0,62a 0,54a 15,69a 26,8a 

Solo + esterco 

bovino 

63,41a 0,62a 0,28a 15,76a 34,8a 

Médias seguidas de mesma letra, em uma mesma coluna, não apresentam diferenças significativas, ao nível de significância 
de 5%, pelo teste de Tukey: altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), botões florais (BF), número de folhas (NF) e 
número de sementes (NS). 

 

CONCLUSÃO 

 

Nessa pesquisa infere-se que os fertilizantes naturais ricos em matéria orgânica não influenciaram 

significativamente no desenvolvimento fenológico do girassol. 

De modo geral, o que pode ter influenciado na similaridade dos resultados foi o uso da uréia diluída, 

utilizada para regar o solo e fixar o nitrogênio oito dias antes da semeadura.  
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RESUMO: Diversas plantas medicinais são utilizadas pela população sem o conhecimento de sua toxicidade. 

A espécie Sambucus australis (sabugueiro) é usado na medicina tradicional para aliviar oroblemas inflamatórios 

e diuréticos, no entento, nem um estudo tem sido realizado a respeito de sua toxicidade. O presente trabalho teve 

por objetivo analisar a toxicidade das folhas e flores da espécie S.australis por meio do bioensaio Artemia salina. 

Dez lavas da Artemia salina foram incubadas em poços-teste na presença de concentrações dos extratos em 

triplicata. Após 24 h foi determinado o número de mortos e sobreviventes. Os resultados obtidos demonstram 

que os extratos da planta não apresentou toxicidade significativa, visto que seu valor de CL50 foi igual à 2.600 

ppm. Portanto, as folhas e flores da espécie analisada podem ser empregadas na medicina popular, pois não 

apresenta toxicidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, acidentes, saúde. 

 

Toxicity analysis of the medicinal species Sambucus australis against 

Artemia salina 
 

ABSTRACT:  Several medicinal plants are used by the population without the knowledge of their toxicity. 

The species Sambucus australis (elderberry) is used in traditional medicine to alleviate inflammatory oroblemas 

and diuretics, therefore, nor a study has been carried out regarding its toxicity. The objective of the present work 

was to analyze the toxicity of the leaves and flowers of S.australis species by means of the Artemia salina 

bioassay. Ten lavas from Artemia salina were incubated in test wells in the presence of extracts concentrations in 

triplicate. After 24 h the number of deaths and survivors was determined. The results obtained demonstrate that 

the extracts of the plant did not present significant toxicity, since its value of LC50 was equal to 2,600 ppm. 

Therefore, the leaves and flowers of the analyzed species can be used in folk medicine, since it does not present 

toxicity. 

 

KEYWORD: Medicinal plants, accidents, health. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde os primórdios da humanidade o homem utiliza plantas para fins medicinais. Na atualidade, as 

plantas medicinais são utilizadas por várias pessoas no mundo inteiro, especialmente nos países pobres, como 

único recurso alternativo no tratamento de patologias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

estima-se que 80% da população mundial utiliza alguma planta medicinal para fins terapêuticos (CARMEIRO et 

al.,2014). 

Várias plantas medicinais são ricas em substâncias bioativas, outras são ricas em substâncias tóxicas, 

como a presença de alcaloides confere alta toxicidade às plantas. Vários acidentes oriundos da ingestão de 

plantas podem ocorrer esses provenientes do desconhecimento das substâncias presentes nas plantas. As 

substâncias tóxicas são capazes de causar dano a um sistema biológico, modificando sua função e podendo levar 

á morte (CASSAS et al.,2016). 
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A toxicologia é o ramo da ciência que estuda os efeitos prejudiciais dos compostos químicos no 

organismo vivo, analisando a resposta do organismo frente às substâncias tóxicas, a nível celular, molecular e 

bioquímico. E atua no controle dos riscos de exposição humana frente a fatores tóxicos (DIAS et al.,2017). O 

teste de toxicidade frente Artemia salina (TAS), é muito empregado para avaliar o grau de toxicidade de plantas 

e de substâncias isoladas, de forma rápida, simples e de baixo custo (MCLAUGHLIN, 1991). 

A espécie Sambucus australis é uma planta medicinal, bastante ramificada, e cresce até 4,0 m de altura. 

Popularmente é conhecida como sabugueiro-do-rio-grande e sabugueiro-do-brasil. As folhas são pecioladas, 

opostas e imparípinadas. Suas folhas são usadas na medicina tradicional sob a forma de infusão e decocção, 

possui ação anti-inflamatória, antipirética, diurética e utilizada no tratamento de doenças do aparelho respiratório 

(NUNES et al.,2007). 

Diante do exposto, objetivou-se realizar estudos preliminares de avaliação da toxicidade dos extratos 

etanólicos das folhas e flores da espécie Sambucus australis . 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

OBTENÇÃO DOS EXTRATOS 

Folhas e flores foram pesadas e lavadas e trituradas em um liquidificador doméstico, utilizando a 

maceração como técnica de extração. O tempo de extração foi de 72 h e a troca de solvente repetiu-se por três 

vezes. O liquido filtrado foi submetido ao evaporador rotativo para retirada completa do etanol, obtendo-se o 

extrato bruto. 

ENSAIO BIOLÓGICO TOXICILÓGICO AGUDO 

Com o auxílio de uma pipeta automática, foram transferidos 10 larvas de Artemia salina para cada 

poço-teste. Cada concentração foi avaliada em triplicata sendo o volume final de cada poço 3 ML. Em seguida 

foram pesados 0,02 g de cada extrato vegetal e preparado sua respectiva solução estoque a concentração de 2.000 

ppm, através da dissolução de cada extrato vegetal em 0,5 ML de etanol à 99,6%. Logo após a dissolução 

acrescentou 9,5 ML de água do mar. As concentrações-teste utilizadas inicialmente foram 1.000, 500, 100, 10, 1 

ppm. A partir da observação de que faixa de concentração-teste apresentou maior toxicidade foram realizados 

testes nas concentrações de 1.200, 1.000, 800 e 600 ppm em triplicatas. Para tanto foi preparada uma solução 

estoque a 2.000 ppm no volume de 20 ML.O procedimento utilizado foi similar ao descrito por Meyer (1982). 

Em ambas as etapas do teste, as larvas foram colocadas em contato com as soluções dos extratos por 24 

h e após esse período foi realizada a contagem do número de mortos e sobreviventes. Nos poços- testes para o 

controle utilizou-se a mesma proporção de etanol|água do mar utilizada na preparação da concentração estoque. 

Só foram considerados válidos os testes nos quais o controle apresentou uma mortalidade igual ou inferior a 

20%. A análise dos dados, concentração x mortalidade dos organismos-alvos, visando a determinação dos 

valores de concentração letal CL50, CL90 e seus respectivos intervalos de confiança IC95, foi realizada de 

acordo com o método próbitos de análise disponível no programa computacional POLO. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Tabela 1: resultados obtidos  no ensaio biológico toxicológico agudo. 

Concentração do 

extrato em ppm 

N. de organismos 

expostos 

N. de organismos 

% mortalidade 

% de mortos 

após 24 h 

Média de 

organismos mortos 

Triplicatas (n) 1 2 3 1 2 3 % 

3600 10 07 06 09 70 60 90 73,3 

3400 10 08 06 04 80 60 40 60,0 

2800 10 07 06 04 70 60 40 56,6 

2200 10 04 05 06 40 50 60 50,0 

2000 10 07 05 08 70 50 80 66,6 

1200 10 07 07 05 70 70 50 63,3 

1000 10 04 03 05 40 30 50 40,0 

800 10 04 03 03 40 30 30 33,3 

600 10 02 02 04 20 20 40 26,6 

500 10 02 04 04 20 40 40 33,3 

100 10 02 03 02 20 30 20 23,3 

10 10 02 - - 20 - - 6,6 
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1 10 01 - - 10 - - 3,3 

C 10 02 01 01 20 10 10 13,3 

 

De acordo com os dados da tabela 1, o extrato de Sambucus australis apresentou toxicidade relevante 

nas concentrações superiores a 1.200 ppm, com valores de porcentagem de mortalidade média variando entre 50 

a 73,3 %. Em concentrações iguais ou menores que 1.000 ppm a S. autralis demonstrou baixa ou nenhuma 

toxicidade. Tendo como base a concentração letal padrão (CL50< 1.000 ppm) para este teste, verificou-se que o 

extrato etanólico da espécie S. autralis pode ser considerado atóxico visto que seu CL50 é igual á 2.600 ppm. 

Esta espécie vegetal apresentou CL90= 4.200 ppm e seus valores para as concentrações letais e intervalos de 

confiança (IC95) também estão representados na tabela 2. 

Tabela 2: Valores das concentrações letais e seus intervalos de confiança obtidos para a espécie Sambucus 

australis após o bioensaio. 

Espécie CL50 IC95 CL90 IC95 

  

2600 

 

1973-3242 

 

4200 

 

3930-5000 

CL50- igual à concentração letal que promove 50% de mortes do organismo-alvo; 

CL90- igual à concentração letal que promove 90% de mortos do organismo-alvo; 

IC95- intervalo de confiança para 95% dos casos; 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o extrato etanólico da planta Sambucus australis (sabugueiro) 

não apresentou toxicidade significativa pelo bioensaio de toxicidade com Artemia salina. Portanto essa espécie 

medicinal não é tóxica podendo ser utilizada para fins medicinais. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo traçar um perfil dos consumidores de carne de aves da 

Cidade de Delmiro Golveia - Alagoas, buscando por meio de um questionário aplicado diretamente os 

consumidores saber quais os tipos de cortes mais consumidos, quais os locais escolhidos pela maioria das 

pessoas para compra da carne, entre outros aspectos, para que com essas informações os futuros empreendedores 

possam adaptar melhor o negócio a região. Os entrevistados foram abordados de forma sucinta, possibilitando 

que os mesmos pudessem saber o objetivo da pesquisa, e que suas informações seriam mantidas em segredo, 

para que assim, os entrevistados pudessem expressar suas respostas de forma verdadeira e sem receio. Notou-se 

que o principal motivo do consumo da carne de aves por parte da maioria dos entrevistados foi o preço, 

sugerindo que este é o principal aspecto observado no ato da compra, informações como granja oriunda, manejo 

sanitário e licenças sanitárias não foram muito valorizadas pelos consumidores. A relevância dar-se pelo pelo 

fato que para o início de um empreendedorismo é necessário uma série de informações para adaptação ao 

mercado consumidor. 

 

PALAVRA-CHAVE: Empreendedorismo. Avicultura. Perfil 

 

Analysis of poultry meat consumption in the municipality of Delmiro 

Gouveia 
 

ABSTRACT: The present study aimed to draw a profile of the consumers of poultry meat from the City of 

São José da Tapera - Alagoas, seeking by means of a questionnaire applied directly consumers know what types 

of cuts consumed most, which are the places chosen by most people for the purchase of the meat, between other 

aspects, so that with this information the future entrepreneurs may better adapt business to the region. The 

interviewees were addressed succinctly, enabling the same they would know the purpose of the research, and 

that their information would be kept secret, so that the respondents could express their answers truthfully and 

without fear. It was noted that the main reason of the consumption of poultry meat by the majority of 

respondents was the price, suggesting that this is the main aspect observed at the time of purchase, information 

such a farm arising from the management and health licences health have not been very valued by consumers. 

The relevance of give-by by the fact that with the beginning of entrepreneurship is necessary a lot of information 

to adapt to the consumer market.  

 

KEYWORDS: Business. Poultry farming. Profile.  

 

INTRODUÇÃO 
 

O Nordeste Brasileiro é composto por nove estados, todos com uma tradição quanto a agricultura 

familiar. Uma das saídas para geração de renda durante a seca é a avicultura em seus diversos sistemas de 

criação, tendo em vista a baixa necessidade de água por animal. O consumo de aves nessa região é grande, isso 

porque a carne é uma grande fonte de proteína com um valor acessível. 

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo analisar o perfil dos consumidores de carne de aves no 

município de São José da Tapera, que fica a 250 km de Maceió, tem aproximadamente 65 sítios e 5 povoados. 

Com população em 2015 estimada de 32 271 habitantes. IBGE (2015) 

Para o início de um novo empreendimento é necessário ter em vista informações sobre o mercado 

consumidor e métodos de produção, para que o empreendedor possa usar dessas informações para adaptar 

melhor seu negócio a região, evitando perdas. 

Segundo BRASIL et al., Por seguidos anos a produção de carne de frango no Brasil teve aumento, 

prova disso é o balanço produtivo de 2011 que apresentou um recorde de 12,9 milhões de toneladas. 

A produção brasileira de carne de frango superou o registrado em 2014, alcançando 13,146 milhões de 

toneladas no ano passado, volume 3,58%. ABPA (2016). 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi realizada com um questionário de múltipla escolha onde os abordados poderiam escolher 

apenas uma das opções, foi buscada uma aleatoriedade na escolha dos participantes para que com isso um 

número de respostas divergentes fossem maior, possibilitando uma ampla visão da pesquisa. A cidade escolhida 

para aplicação foi da pesquisa foi Delmiro Gouveia, localizada no estado de Alagoas, com distância de 202,03 da 

capital Maceió, latitude 9,38° S e longitude 37,99°, área de 605,395 km². (IBGE 2005) 

O questionário foi aplicado entre maio e maio e junho de 2017, sendo realizadas em dias alternados da 

semana, entre segunda e sábado. O primeiro dia da aplicação da pesquisa foi na sexta-feira do dia 02 de maio, as 

pessoas abordadas estavam entrando ou saindo da feira livre ou das avícolas, neste primeiro dia foram abordadas 

05 pessoas, quatro mulheres e um homem. 

No sábado da mesma semana a pesquisa voltou a ser aplicada, desta vez na porta de açougues e 

supermercados que comercializam carne de aves, desta forma foi possível captar um número mais diversificado 

de informações. Nas semanas seguintes os questionários foram aplicados em nas segundas, sextas e sábados das 

semanas, dias de maior movimento de pessoas na zona urbana. 

Na penúltima semana de aplicação foram abordadas duas pessoas de segunda a sexta, todas em feira 

livres, e no sábado da mesma semana foram abordadas cinco pessoas em diferentes locais como supermercados, 

açougues e feira livres.  

No último sábado de aplicação da pesquisa cinco pessoas responderam as questões expostas, todas 

abordadas entre feiras livres, açougues e avícolas. Não foram abordadas crianças, adolescentes, ou pessoas que 

não estivessem ou pessoas sem sacolas fora dos locais aqui indicados das aplicações. 
 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 
Após a coleta dos dados dos participantes foi possível observar os seguintes dados: 

 

TABELA 1- ASPECTO DA COMPRA DE CARNE DE AVES POR CONSUMIDORES 

NA REGIÃO DO ALTO SERTÃO ALAGOANO 

VARIÁVEL TOTAL INQUIRIDO 

                                      FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE CARNE 

TODOS OS DIAS 25 (50%) 

ALEATORIAMENTE 09 (18%) 

MENSALMENTE 05 (10%) 

ENTRE 2 E 4 DIAS POR SEMANA 11 (22%) 

QUANTIDADE ESTIMADA DE CARNE COMPRADA 

1-2 KG 15 (30%) 

3-6 KG 33 (66) 

>6 KG 2 (4%) 

TIPO DE AVE ESCOLHIDA 

FRANDO DE CORTE 30 (60%) 

FRANGO CAIPIRA 15 (30%) 

OUTROS 05 (10%) 

 

ASPECTO OBSERVADO NO ATO DA COMPRA 

ASPECTO VISUAL DA CARNE 23 (46%) 

PREÇO 12 (24%) 

PROXIMIDADE COM O VENDEDOR 15 (30%) 

CORTES MAIS CONSUMIDOS 

PEITO 23 (46%) 

COXA/SOBRECOXA 20 (40%) 

ASA 07 (14%) 
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LOCAL DA COMPRA 

BANCAS DE FEIRA LIVRE 13 (26%) 

SUPERMECADOS 07 (14%) 

AVÍCOLAS 30 (60%) 

MOTIVO PORQUE CONSOME CARNE DE AVES 

PREÇO 23 (46%) 

SABOR 13 (26%) 

TRADIÇÃO 10 (20%) 

DIVERSIFICAÇÃO   04 (08%) 
                   Fonte: Dados da pesquisa 
 

De acordo com os aspectos relacionados a compra (tabela 1) é possível constatar que metade dos 

abordados comem carne de vae todos os dias, variando os tipos de corte adquiridos no ato da compra. A 

quantidade estimada de carne comprada foi entre 3 e 6 kg pela maioria.  

O frango de corte é o mais consumido na cidade, representando cerca de 60 % das compras, seguido por 

frango caipira (30%) e outros tipos de aves (10%). O principal aspecto observado na carne no ato da compra foi 

o aspecto visual, apontado por 46 % como o principal aspecto observado no ato da compra. A partir daqui 

podemos constatar que a aparência da carcaça do animal e de suma importância para a venda, manchas, pele de 

coloração escura entre outros aspectos visuais da carne podem levar ao prejuízo e queda das vendas.  

O peito é o corte mais consumido pelos consumidores de carne de aves da cidade, representando cerca 

de 46%. O principal local de compra são as avícolas, que tem sua maioria posicionada estrategicamente perto das 

ruas onde acontecem a feira livre de segunda a sábado, com ênfase no sábado.  

O principal motivo pelos quais os consumidores preferem m a carne de aves é o preço, representando 

cerca de 46%, com base nisso podemos concluir que se o preço da carne estiver muito próximo ao preço dos 

demais tipos de carne pode haver um aqueda nas vendas.  

 

TABELA 2- PERFIL DOS CONSUMIDORES ABORDADOS NO TRABALHO  

VARIÁVEIS TOTAL INQUIRIDO 

GÊNERO 

MASCULINO 14 (28%) 

FEMININO 36 (72%) 

FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 35 ANOS 25 (50%) 

35-45 5 (10%) 

>45 20 (40%) 

RENDA MENSAL FAMILIAR 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 17 (34%) 

ENTE 1 E 2 SALÁRIOS 23 (46%) 

ENTRE 3 E 4 SALÁRIOS 8(16%) 

MAIS QUE 4 SALÁRIOS 2(04%) 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

1-2 4 (08%) 

3-4 25(50%) 

5-7 15(30%) 

>7 6(12%) 

ESCOLARIDADE 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 16 (32%) 

FUNDAMENTAL COMPLETO 13(26%) 
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MÉDIO COMPLETO 18(36%) 

ENSINO SIPERIOR COMPLETO 2(04%) 

PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 1(02%) 

Fonte: Dados da pesquisa 

Conforme tabela 2, as mulheres são as maiorias que aplicam o ato de compra da carne de aves (72%), os 

homens representam cerca de 28%. A escolaridade máxima dos abordados na pesquisa foi representada por uma 

pessoa que possui pós-graduação completa, a maioria possui o ensino médio completo (36%). 

A composição familiar tem maioria representada por famílias constituídas entre 3 e quatro pessoas, com 

uma renda média familiar representada por famílias que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O mercado consumidor de aves da cidade de São José da Tapera é bem diversificado, o corte mais 

consumido é o peito aparecendo em primeiro lugar, seguido por coxa e sobrecoxa. 

Essas pessoas escolhem a carne de aves principalmente pelo preço, se o preço estiver muito próximo 

aos dos demais tipos de carne a chance de ocorrer prejuízos será grande. O mercado de aves na região da cidade 

estudada está em crescente crescimento, e apresenta características fortes, ficando apenas a necessidade de 

melhorias por ambas as partes da cadeia produtiva. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo traçar um perfil dos consumidores de carne suína da Cidade 

de São José da Tapera- Alagoas, buscando por meio de um questionário aplicado diretamente os consumidores 

saber quais os tipos de cortes mais consumidos, quais os locais escolhidos pela maioria das pessoas para compra 

da carne, entre outros aspectos, para que com essas informações os futuros empreendedores possam adaptar 

melhor o negócio a região. Os entrevistados foram abordados de forma sucinta, possibilitando que os mesmos 

pudessem saber o objetivo da pesquisa, e que suas informações seriam mantidas em segredo, para que assim, os 

entrevistados pudessem expressar suas respostas de forma verdadeira e sem receio. Notou-se que o principal 

motivo do consumo da carne suína por parte da maioria dos entrevistados foi o preço, sugerindo que este é o 

principal aspecto observado no ato da compra, informações como local oriundo, manejo sanitário e licenças 

sanitárias não foram muito valorizadas pelos consumidores. A relevância deste trabalho dar-se pelo fato que para 

o início de um empreendedorismo é necessário uma série de informações para adaptação ao mercado 

consumidor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, Suinocultura, Perfil. 

 

Analysis of meat consumption in the municipality of São José da Tapera- 

AL 
 

ABSTRACT:  The objective of this study was to draw a profile of consumers of swine meat in the city of 

São José da Tapera- Alagoas, seeking by means of a questionnaire applied directly to consumers know what 

types of cuts more consumed, including the places chosen by most people to purchase the meat, among other 

aspects, so that with this information the future entrepreneurs can better adapt the business to the region. 

Respondents were succinctly approached, allowing them to know the purpose of the research, and that their 

information would be kept secret, so that interviews could be able to express their answers in a real and 

undaunted way. It was noticed that the main reason for the consumption of pork by the majority of the 

interviewees was the price, suggesting that this is the main aspect observed at the time of purchase, information 

as place of origin, sanitary management and sanitary licenses were not very valued Consumers. The relevance of 

this work is due to the fact that for the beginning of an entrepreneurship a series of information is necessary to 

adapt to the consumer market. 

 

KEYWORDS: Business. Pig farming. Profile.  

 

INTRODUÇÃO 
 

A suinocultura brasileira vem sendo marcada por altos e baixos nos últimos anos, mas é fato que tem 

conquistado seu espaço no cenário mundial e nacional. O ano de 2014, inclusive, pode ser considerado um dos 

melhores para a atividade.  

Segundo Miele et al., (2017) A carne suína coloca-se como a principal fonte de proteína animal no 

mundo, porém com um volume de comércio internacional reduzido quando comparado às demais carnes. Mesmo 

assim, e apesar do acirramento da concorrência internacional, o Brasil apresentou um ótimo desempenho no 

período entre 1995 e 2005, puxado sobretudo pelo seu desempenho no mercado externo, tendo em vista um 

consumo modesto desse tipo de carne no mercado interno. 

Dentre as principais importâncias da suinocultura brasileira podemos destacar; Atividade viável em 

pequenas e médias propriedades, viabiliza o produtor de cereais, movimenta uma ampla cadeia pecuária que 

cresce a cada ano, transforma subprodutos e resíduos da alimentação humana em proteína de origem animal de 

alta qualidade.   
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Para o início de um novo empreendimento é necessário ter em vista informações sobre o mercado 

consumidor e métodos de produção, para que o empreendedor possa usar dessas informações para adaptar 

melhor seu negócio a região, evitando perdas. 

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo analisar o perfil dos consumidores de carne suína no 

município de São José da Tapera, que fica a 250 km de Maceió, tem aproximadamente 65 sítios e 5 povoados. 

Com população em 2015 estimada de 32 271 habitantes. IBGE (2010). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa foi realizada com um questionário de múltipla escolha onde os abordados poderiam escolher 

apenas uma das opções, foi buscada uma aleatoriedade na escolha dos participantes para que com isso um 

número de respostas divergentes fossem maior, possibilitando uma ampla visão da pesquisa. 

O questionário foi aplicado entre maio e maio e junho de 2017, sendo realizadas em dias alternados da 

semana, entre segunda e sábado. O primeiro dia da aplicação da pesquisa foi na sexta-feira do dia 02 de maio, as 

pessoas abordadas estavam entrando ou saindo da feira livre, mercado e açougue, no primeiro dia foram 

abordadas 05 pessoas, quatro mulheres e um homem. 

No sábado da mesma semana a pesquisa voltou a ser aplicada, desta vez na porta do açougue municipal 

e supermercados que comercializam carne de suína, desta forma foi possível captar um número mais 

diversificado de informações. Nas semanas seguintes os questionários foram aplicados nas segundas, sextas e 

sábados das semanas, dias de maior movimento de pessoas na zona urbana. 

Na penúltima semana de aplicação foram abordadas duas pessoas de quarta a sexta, todas em feira 

livres, e no sábado da mesma semana foram abordadas cinco pessoas em diferentes locais como supermercados, 

açougues e feira livres.  

No último sábado de aplicação da pesquisa cinco pessoas responderam as questões expostas, todas 

abordadas entre feiras livres, açougues e supermercado. Não foram abordadas crianças, adolescentes, ou pessoas 

que não estivessem ou pessoas sem sacolas fora dos locais aqui indicados das aplicações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após a coleta dos dados dos participantes foi possível observar os seguintes dados: 

 

TABELA 1- ASPECTO DA COMPRA DE CARNE SUÍNA POR CONSUMIDORES 

NA REGIÃO DO ALTO SERTÃO ALAGOANO 

VARIÁVEL TOTAL INQUIRIDO 

                                      FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE CARNE 

TODOS OS DIAS 09 (18%) 

ALEATORIAMENTE 25 (50%) 

MENSALMENTE 05 (10%) 

ENTRE 2 E 4 DIAS POR SEMANA 11 (22%) 

QUANTIDADE ESTIMADA DE CARNE COMPRADA 

1-2 KG 15 (30%) 

3-6 KG 33 (66) 

>6 KG 2 (4%) 

ASPECTO OBSERVADO NO ATO DA COMPRA 

ASPECTO VISUAL DA CARNE 23 (46%) 

PREÇO 12 (24%) 

PROXIMIDADE COM O VENDEDOR 15 (30%) 

 

CORTES MAIS CONSUMIDOS 

LOMBO 14 (28%) 

BISTECA 13 (26%) 

PERNIL 07 (14%) 
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OUTROS 16  (32%) 

LOCAL DA COMPRA 

BANCAS DE FEIRA LIVRE 13 (26%) 

SUPERMECADOS 07 (14%) 

AÇOUGUES 30 (60%) 

MOTIVO PORQUE CONSOME CARNE DE AVES 

PREÇO 23 (46%) 

SABOR 13 (26%) 

TRADIÇÃO 10 (20%) 

DIVERSIFICAÇÃO   04 (08%) 
                   Fonte: Autoria Própria 
 

De acordo com os aspectos relacionados a compra (tabela 1) é possível constatar que metade dos 

abordados comem carne suína aleatoriamente, variando os tipos de corte adquiridos no ato da compra. A 

quantidade estimada de carne comprada foi entre 3 e 6 kg pela maioria.  

O corte tipo lombo é o mais consumido na cidade, representando cerca 28% das compras, seguido por 

bisteca (26%) e outros tipos de cortes (46%). O principal aspecto observado na carne no ato da compra foi o 

aspecto visual, apontado por 46 % como o principal aspecto observado no ato da compra. A partir daqui 

podemos constatar que a aparência da carcaça do animal e de suma importância para a venda, manchas, pele de 

coloração escura entre outros aspectos visuais da carne podem levar ao prejuízo e queda das vendas. Quanto ao 

aspecto da carne vale ressaltar o cuidado especial que a carne destinada a esses clientes deve ter, como extremo 

cuidado na hora do transporte, abete e refrigeração, para não causar manchas na carne.  

O principal local de compra é o açougue municipal que tem sua localização estrategicamente perto das 

ruas onde acontecem a feira livre de segunda a sábado, com ênfase no sábado.  

O principal motivo pelos quais os consumidores preferem m a carne de aves é o preço, representando 

cerca de 46%, com base nisso podemos concluir que se o preço da carne estiver muito próximo ao preço dos 

demais tipos de carne pode haver um aqueda nas vendas.  

 

TABELA 2- PERFIL DOS CONSUMIDORES ABORDADOS NO TRABALHO  

VARIÁVEIS TOTAL INQUIRIDO 

GÊNERO 

MASCULINO 14 (28%) 

FEMININO 36 (72%) 

FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 35 ANOS 25 (50%) 

35-45 5 (10%) 

>45 20 (40%) 

RENDA MENSAL FAMILIAR 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 17 (34%) 

ENTE 1 E 2 SALÁRIOS 23 (46%) 

ENTRE 3 E 4 SALÁRIOS 8(16%) 

MAIS QUE 4 SALÁRIOS 2(04%) 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

1-2 4 (08%) 

3-4 25(50%) 

5-7 15(30%) 

>7 6(12%) 

ESCOLARIDADE 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 16 (32%) 
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FUNDAMENTAL COMPLETO 14(28%) 

MÉDIO COMPLETO 18(36%) 

ENSINO SIPERIOR COMPLETO 1(02%) 

PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 1(02%) 

   Fonte: Autoria Própria 
 

Conforme tabela 2, as mulheres são as maiorias que aplicam o ato de compra da carne suína (72%), os 

homens representam cerca de 28%. A escolaridade máxima dos abordados na pesquisa foi representada por uma 

pessoa que possui pós-graduação completa, a maioria possui o ensino médio completo (36%). 

A composição familiar tem maioria representada por famílias constituídas entre 3 e quatro pessoas, com 

uma renda média familiar representada por famílias que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
O mercado consumidor carne suína da cidade de São José da Tapera é bem diversificado, o corte mais 

consumido é o lombos aparecendo em primeiro lugar, seguido por bisteca e pernil respectivamente. 

Essas pessoas escolhem esse tipo de carne principalmente pelo preço, se o preço estiver muito próximo 

aos dos demais tipos de carne a chance de ocorrer prejuízos será grande. O mercado de aves na região da cidade 

estudada está em crescente crescimento, e apresenta características fortes, ficando apenas a necessidade de 

melhorias por ambas as partes da cadeia produtiva. 
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RESUMO: A informalidade na comercialização do leite é elevada e envolve problemas econômicos e sociais. 

Faz-se relevante a caracterização dos produtores que atuam nesse mercado, identificando seu perfil e em que 

grau eles se encontram às margens deste sistema. Objetivou-se realizar uma analise social e econômica dos 

consumidores de leite no município de Palmeira dos Índios, Alagoas. A pesquisa foi realizada de forma 

quantitativa a qual tem o intuito de diagnosticar opiniões, ideias. Foram distribuídos 80 questionários de forma 

aleatória no centro da cidade de Palmeira dos Índios- Alagoas, durante quatro dias. Foi utilizada uma estatística 

descritiva dos dados, na qual a análise e interpretação dos dados ocorreram a partir das informações obtidas 

através das entrevistas, e das informações geradas por planilhas e gráficos, elaborados no software da Microsoft 

Excel foi submetido a uma análise exploratória descritiva. A população precisa de maiores informações sobre a 

fiscalização de alimentos para obter o consumo com maior segurança. 

 

PALAVRAS CHAVE: agricultura familiar, comercialização, informalidade 

 

Social and economic analysis of milk consumers in the municipality of 

Palmeira dos Índios – AL 
 

ABSTRACT: The Informality in the marketing of milk is high and involves economic and social problems. It 

is relevant to characterize the producers that operate in this market, identifying their profile and the degree to 

which they are on the margins of this system. The objective was to carry out a socioeconomic diagnosis of 

consumers of milk in the municipality of Palmeira dos Índios, Alagoas. The research was carried out in a 

quantitative way which is intended to diagnose opinions, ideas. Eighty hundred questionnaires were randomly 

distributed in the city center of Palmeira dos Índios, Alagoas, during four days. A descriptive statistics of the 

data was used, in which the analysis and interpretation of the data occurred from the information obtained 

through the interviews, and the information generated by spreadsheets and graphs, elaborated in the software of 

Microsoft Excel, was submitted to a descriptive exploratory analysis. The population needs more information on 

food inspection to obtain more safe consumption. 

KEYWORD: commercialization, family farming, informality 

 

INTRODUÇÃO 
A informalidade na comercialização do leite é elevada e envolve problemas econômicos e sociais. Faz-

se relevante a caracterização dos produtores que atuam nesse mercado, identificando seu perfil e em que grau 

eles se encontram às margens deste sistema, ou seja, o conhecimento da frequência e da distribuição da ingestão 

de leite e derivados na população, assim como seus determinantes, é necessário para direcionar estratégias 

nacionais e locais de incentivo ao consumo desses alimentos. O Município de Palmeira dos Índios está dentro 

das cinco cidades do agreste que tem grande influencia sobre as bacias leiteiras do Estado, porém existem mais 

13 cidades que de acordo com Costa (2015), esses municípios são responsáveis pela produção e captação de leite 

para que possa atender a demanda das duas indústrias estrategicamente localizadas em Palmeira dos Índios, que 

cresce no ramo de laticínios (ILPISA – Indústria de Laticínios de Palmeira dos Índios S. A.), e Bona Sorte 

possuindo pequenos comércios que derivam o leite. Com isso os produtos são comercializados internamente e 

exportados para movimentação do capital da cidade sendo uma das atividades de grande importância a ser 

trabalha e aprimorado no Município. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma analise social e 

econômica dos consumidores de leite no município de Palmeira dos Índios. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Palmeira dos Índios – Alagoas é a quarta maior cidade do 

estado e está localizada no agreste alagoano. O município conta com aproximadamente 73.666 habitantes 

(IBGE/2014) e está situado a cerca de 134 km da capital, Maceió. Ou seja, é uma cidade do interior de Alagoas, 

Brasil. Tendo com altitude de 342 m, temperatura média de 24°C de clima Tropical semiúmido, com duas 

estações chuvosa e seca. A pesquisa foi realizada de forma quantitativa a qual tem o intuito de diagnosticar 

opiniões, ideias e conceitos para que venha diagnosticar um modelo socioeconômico do consumidor de leite no 

Município. Foram distribuídos 80 questionários de forma aleatória no centro da cidade de Palmeira dos Índios- 

Alagoas, durante quatro dias no mês de Julho de 2017. As perguntas foram divididas em três temas: perfil do 

consumidor (idade, sexo, escolaridade), aceitação do leite (consumo e preço) aspecto e informação do produto 

(onde e como está sendo tradado o leite). Foi utilizada uma estatística descritiva dos dados, na qual a análise e 

interpretação dos dados ocorreram a partir das informações obtidas através das entrevistas, e das informações 

geradas por planilhas e gráficos, elaborados no software da Microsoft Excel foi submetido a uma análise 

exploratória descritiva. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 observou-se que 36,3% foram homens e 63,7% mulheres com 50% da idade entre 15 e 20 

anos seguindo a sequência de 20- 35 anos (47,5%) 36-45 anos (1,2%) e 45-60 anos (1,2%) com grau de 

escolaridade significativo de 42,5% para superior incompleto logo após 31,3% médio completo, 18,8% aos que 

já tem nível superior, 6,3% para fundamental completo e 1,3% analfabeto. Verificou-se que 97,5% afirmam o 

consumir o leite e 68,8% consomem todos os dias. São significativas que 40% entre homens e mulheres 

preferem o leite industrializado, algumas pessoas no momento da entrevista alegam que por morar em área 

urbana não tem acesso direto ao produtor como não há facilidade de encontrar em mercados próximo de sua 

residência.          Ao contrario 60% 

afirmam que adquiri o leite direto do produtor, destacando-se que 95% encontram o leite com facilidade de 

acordo com Figueirêdo (2012) em um trabalho executado no Município de SINOP-MT. A maioria da população 

consome leite industrializado, por não encontrarem diretamente do produtor. É importante que o município 

obtenha maiores informações sobre a pecuária leiteira presente na região criando uma cadeia produtiva gerando 

capital. É evidente que o preço elevado do leite na região 37,5% é das pessoas que expressam que o litro do leite 

está em torno de R$ 2,50, posteriormente, destaca-se por 32,5% R$ 2,30.  

 

Tabela1. Questionário socioeconômico dos consumidores de leite do município de Palmeira dos Índios- AL. 

1.   Consome Leite?  

 SIM  

  

NÃO  

  97,50% 

  

2,50% 

 2.  Com que frequência?   

 Diariamente Semanalmente  Mensalmente  A cada 6 meses  

 68,80% 28,70% 2,50% 0% 

 3. Qual o tipo de Leite ?    

 Industrializado  

  

Produtor  

  40% 

  

60% 

  

4. Quanto está o litro do leite R$?  

 1,50 1,70 2,30 2,50 

  7,50% 22,50% 32,50% 37,50% 

 5. Com que frequência compra?  

 
Diariamente Semanalmente Mensalmente A cada 6 meses 

 
47,5% 37,5% 15% 0% 

 
6. Encontra com facilidade?  

 SIM  

  

NÃO  

  95% 

  

5% 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
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7. Qual o tipo de leite é consumido?  

Pasteurizado Fervido Sem Ferver Longa Vida (Ultrapasteurizarão) Em Pó 

6,30% 57,50% 5% 2,5 28,70% 

8. O leite que é comprado está sendo produzido na região?  

SIM  NÃO  NÃO SEI  

46,30% 17,50% 36,3% 

9. Sabe de onde este vindo o leite?  

 SIM  

  

NÃO 

  42,50% 

  

57,50% 

 10.  Você sabe como esta sendo tratado o leite antes de chegar a suas mãos?  

 SIM  

  

NÃO  

  10,00% 

  

90,00% 

 11. Você conhece a sigla SIF (Serviços de Inspeção Federal)?  

 SIM  

  

NÃO  

  28,70% 

  

71,30% 

 12. Você conhece a Sigla GIPOA (Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal)?  

 SIM  

  

NÃO  

   16,30%     83,8   

 

É importante ressaltar que o numero significativo de pessoas (36,3%) alegou não saber que o leite 

estava sendo produzida na região, uma situação preocupante sobre a falta de informação dos consumidores de 

leite, posteriormente, foi questionado sobre a localização do leite e verificou-se que 57% das pessoas entre 

homens e mulheres afirmaram não saber sobre a localização do produto inicial e 90% desconheciam a forma de 

como era manuseado o leite antes de chegar às mãos dos consumidores finais.   Destacando que 

respectivamente 71,3% e 83,8% não conheciam as siglas SIF (Serviços de Insperção Federal) e GIPOA 

(Gerência de Inspeção de produtos de Origem Animal) no trabalho executado em Sinop no Mato grosso foram 

detectados 69,77% não conheçam as siglas S.I.F. Apesar de consumirem mais o produto formal, a população 

desconhece os benefícios de um alimento fiscalizado, por isso, a importância de melhores esclarecimentos acerca 

desse assunto com os consumidores. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A população precisa de maiores informações sobre a fiscalização de alimentos para poder obter o 

consumo com maior segurança.                                 
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RESUMO: Dentre as diversas espécies de gramíneas utilizadas para produção de silagem o sorgo tem sido 

considerada uma das plantas adaptadas para essa finalidade e também por apresentar ótimos índices de produção 

em áreas com baixa precipitação pluvial. Com isso, objetivou - se avaliar a estabilidade aeróbica, a variação de 

pH e a composição nutricional das silagens de duas variedades de sorgo sob diferentes tipos de adubação. O 

experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) Campus II, no município de Santana 

do Ipanema – AL. Foram utilizadas duas variedades de sorgo (BRS Ponta Negra e IPA 2502) e diferentes tipos 

de adubação (adubação orgânica e mineral) e quatro tempos de exposição ao ar da silagem (0;8;16;24;32h) 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. Os resultados obtidos entre os tratamentos para 

estabilidade aeróbica (EA) quanto ao tipo de adubação para as silagens das variedades BRS Ponta Negra e 

IPA2502 não apresentaram diferença significativa (p<0,05) com um tempo de EA (168 horas). Em ambas as 

variedades de sorgo o ADITE 5 obtido foi negativo, enquanto no ADITE 7 apenas na variedade BRS Ponta 

Negra obteve valores de (4,67) com adubação química e (15,33) com orgânica; As variações do pH apresentaram 

– se dentro do padrão para uma boa fermentação da silagem.Os resultados da composição bromatológica 

revelam que a variedade IPA 2502 é a melhor opção por obter menores teores das frações fibrosas, maiores 

valores de proteína em resposta a adubação química e menor teor de carboidratos totais que é responsável pela 

baixa digestibilidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Forragem, Fermentação, Semiárido.  

 

Bromatological analyzes and aerobic stability of silages of two varieties of 

sorghum under different types of fertilization. 
 

ABSTRACT: Among the various grass species used to produce sorghum silage has been considered one of 

the plants adapted for this purpose and also because it presents excellent production indices in areas with low 

rainfall. The objective of this study was to evaluate the aerobic stability, pH variation and nutritional 

composition of the silages of two varieties of sorghum under different types of fertilization. The experiment was 

conducted at the State University of Alagoas (UNEAL) Campus II, in the municipality of Santana do Ipanema – 

AL. Two sorghum varieties (BRS Ponta Negra and IPA 2502) and different types of fertilization (organic 

fertilization, mineral and without fertilization) and four air exposure times of the silage (0; 8; 16; 24; 32h) 

distributed in completely randomized design. The results obtained between the treatments for aerobic stability 

(EA) and the type of fertilization for BRS Ponta Negra and IPA2502 silages showed no significant difference (p 

<0.05) with an EA time (168 hours). In both varieties of sorghum the ADITE 5 obtained was negative, while in 

ADITE 7 only the BRS Ponta Negra variety obtained values of (4,67) with chemical fertilization and (15,33) 

with organic. The pH variations were within the standard for a good fermentation of the silage. The results of the 

bromatological composition revealed that the IPA 2502 variety is a better option to obtain lower levels of fibrous 

fractions, higher protein values in response to chemical fertilization and lower total carbohydrate content that is 

responsible for low digestibility. 

 

KEYWORD: Forage, Fermentation, Semi-arid. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) é uma poácea, pertencente ao gênero Sorghum,originária da 

região centro-leste da África e sul da Ásia, esta espécie foi introduzida no Brasil durante o século XX, quando o 

setor privado entrou no agronegócio do sorgo (COSTA et al., 2004; TEIXEIRA e TEIXEIRA, 2004).   

Para Neumann et al.(2002) o sorgo forrageiro como planta favorável ao processo de ensilagem devido 

ao seu alto conteúdo de matéria seca e de carboidratos solúveis. Assim garantindo alimentação na época da seca.  

Verifica-se a necessidade de conhecimentos técnicos sobre qual o tipo de adubação irá proporcionar 

melhor composição bromatológica da silagem de sorgo na região Nordeste do Brasil, possibilitando a expansão 

de seu uso e maior diversificação de variedade. Objetivou-se, portanto, avaliar a estabilidade aeróbica, a variação 

de pH e a composição bromatológica da silagens de duas variedades de sorgo utilizando a adubação orgânica e 

mineral, no município de Santana do Ipanema-AL no médio sertão alagoano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) / Câmpus II, no 

município de Santana do Ipanema-AL na região do médio sertão alagoano. 

Foram utilizadas duas variedades de sorgo (Sorghum bicolor, L. Moench) de dupla aptidão (BRS ponta 

negra e IPA 2502) e diferentes tipos de adubação (sem adubação, adubação mineral e adubação orgânica). De 

acordo com a análise de solo, tratamentos que recebeu adubação mineral, foram usados NPK. Para os 

tratamentos que receberem matéria orgânica, foi utilizado como fonte o esterco bovino. 

 No ponto de silagem aproximadamente aos 115 dias após o plantio, foram coletadas as plantas de cada 

tratamento, para o processo de ensilagem que durou 80 dias. Após esse período os silos foram abertos e uma 

amostra de 200g foi coletada para as análises bromatológica. Para determinação da matéria seca (MS), matéria 

mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e extrato 

etéreo (EE) utilizaram-se metodologia descrita por (SILVA e QUEIROZ, 2012). Carboidratos totais (CHT) e 

carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados utilizando equação de Sniffen et al. (1992), em que CHT = 

100 – (%PB + %EE+ % CINZAS) e CNF = 100 – (%PB + %EE+ % CINZAS+ %FDN). Outra amostra de 40g 

foi retirada da silagem para determinação da curva de pH durante um período de 10 dias que foi o mesmo para 

avaliação da estabilidade aeróbica da silagem. 

Depois de retiradas as amostras foram tomados os valores de temperatura e pH sendo este o (tempo 0).  

Em seguida, o restante do silo ainda em compactação foi analisado a estabilidade aeróbica e a mensuração da 

média entre a temperatura da silagem e a temperatura ambiente nos primeiros cinco dias e após dez dias de 

exposição ao ar (ADITE-5 e ADITE-7). Através de um termômetro digital com haste metálica, inserida 

geocentricamente na massa da silagem, segundo a metodologia proposta por (KUNG JR. et al.,2003).O pH 

também foi monitorado nos referidos tempos de coleta.  

Os dados do experimento foram submetidos à análise de variância pelo teste F. Havendo significância 

as médias das variedades de sorgo e dos diferentes tipos de adubação serão comparadas entre si pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, por tratar-se de fatores quantitativos, com o auxílio do software 

SISVAR (FERREIRA, 2000). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  
 

Maior intensidade de deterioração acontece em temperatura ambiente de 30ºC, que favorece a 

proliferação de fungos, maior produção de gás carbônico (CO2) e maior aumento do pH (GIMENES et al., 

2006). Como pode ser visto no gráfico 1, a maior temperatura ambiente foi de 26°C no presente trabalho. 
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Gráfico 1- Temperatura ambiente (°C) dos dias de exposição das silagens. 

    
               Autoria própria. 

 
Os resultados entre os tratamentos para estabilidade aeróbica ao passo que se modificou o tipo de 

adubação a silagem da variedade BRS Ponta Negra apresentou diferença significativa (P<0,05), enquanto as 

silagens do IPA2502 só houve diferença significativa (P<0,05) na adubação mineral. Em todos os tratamentos o 

ADITE 5 obtido foi negativo, enquanto no ADITE 7 apenas na variedade BRS Ponta Negra se apresentou 

negativo.Pode ser observado no gráfico2 abaixo. A deterioração aeróbia da silagem está relacionada com o 

aumento da temperatura e do pH devido ao metabolismo de açúcares e ácidos orgânicos causado por leveduras e 

bactérias, reduzindo a qualidade do material ensilado (SPOELSTRA et al.1988). 

 
Gráfico2- Valores de estabilidade aeróbica da silagem de duas variedades de sorgo com três tipos de adubação. 

 
V1A1 – Controle da variedade IPA2502 sem adubação;V1A2 – Variedade IPA 2502 adubação química; 
V1A3 – Variedade IPA 2502 adubação orgânica;V2A1- Controle Variedade BRS Ponta Negra sem adubação; 

V2A2 – Variedade BRS Ponta Negra adubação química;V2A3 – Variedade BRS Ponta Negra adubação orgânica. 
Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste de tukey (P>0.05). Autoria própria. 

 

As variações do pH apresentaram–se dentro do padrão para uma boa fermentação da silagem que vai de 

3.8 a 4.2 sem diferenças estatísticas (P > 0,05) (Tabela 1). Foi observado que não teve efeito significativo 

(P>0,05) com o tempo. 
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        Tabela 1 - Valores médios de pH, em diferentes tempo de coleta. 

Período de Coleta 

(Horas) 

 Variedade/Adubação                 ______________________________         CV%      DMS (%) 

            0           8           16         24          32 

 

 

 

 

 

                       V1A1                           3,9a       3,96a       3,9a       3,8a        3,86a     1,88          0,19 

                       V1A2                         3,83a       3,76a     3,86a       3,9a        3,96a     4,82          0,50 

                       V1A3                         4,10a       4,03a       3,8a     3,83a        3,83a     9,13          0,96 

                       V2A1                         3,86a       3,83a       3,8a     4,06a        4,03a     3,09          0,32 

                       V2A2                         4,23a       3,93a       3,9a     3,86a          4,0a     11,6          1,25 

                          V2A3                         3,73ª       3,70a       3,7a     3,73a        3,73a     2,94          0,29  

 
        V1A1 – Controle da variedade IPA2502 sem adubação; V1A2 – Variedade IPA 2502 adubação química;V1A3 –                   

Variedade IPA 2502 adubação orgânica;V2A1- Controle Variedade BRS Ponta Negra sem adubação;V2A2 –Variedade 
           BRS Ponta Negra adubação química;V2A3 – Variedade BRS Ponta Negra adubação orgânica. As médias seguidas da 

           mesma letra não diferem estatisticamente. (Teste de Tukey a 5%). CV(%) Coeficiente de variância; DMS (%) Desvio 

           Médio Simples.Autoria própria. 

 
A composição bromatológica dos tratamentos está apresentada na tabela 2.  Não houve diferença 

significativa (P>0,05) nas frações PB e CT, no entanto as demais análises MS, MM, MO, FDA, FDN, EE e CNF 

diferiram entre si (P<0,05).  

Na silagem da variedade IPA2502 apresentou teor de matéria seca de 29,06% no tratamento V1A2, 

superior a silagem da variedade BRS Ponta Negra de 23,52% tratamento V2A1. Para Mc Donald et al. (1991) os 

valores de matéria seca devem ser maiores que 25% para evitar maiores perdas por efluentes, ao passo que teores 

entre 28 a 32% seria considerados ideais. 

 

Tabela 2 - Composição química (% na MS), nas variedades IPA2502 e BRS Ponta Negra (BRSPN) em 

diferentes tipos de adubação. Matéria Seca (MS), Matéria Mineral (MM), Matéria Orgânica (MO), Fibra em 

Detergente Ácido(FDA),Fibra em Detergente Neutro(FDN), Proteína Bruta(PB), Extrato Etéreo(EE), 

Carboidratos Totais(CT), Carboidratos Não Estruturais (CNE). 
 

       Tratamento                 MS          MM        MO         FDA       FDN        PB        EE          CT          CNE 

 

 

           V1A1                  28,65a        5,78b     94,21a    30.27c     57.85b    2.66a    2.34ab    89.37a     31.52a                                                                             

           V1A2                  29,06a        5,82b     94,17a    27.80c     60.54ab  6.15a     2.86a     85.40a    24.85ab                                           

           V1A3                  28,62a        5,68b     94,31a    35.11bc   70.42a    3.28a     2.98a     88,40a    17,97ab 

           V2A1                  23,52b        6,97a     93,02b    45.92ab   69.52ab  1.18a     2.79ab   87.29a     17.76b 

           V2A2                  25,45b        6,02b     93,97a    47.70a     63.68ab  5.06a     2.33ab   86.76a    23.07ab                                          

           V2A3                  23,89b        6,95a     93,04b    44.55ab   60.30ab  3,26a     1.84b     90.21a    29.90ab         

           CV(%)                 10,22         11,75       0,78       26.53      17.40     15.80     37.13       6.62        52.75           

           DMS (%)              2,88           0,77        0,77       10,90      11,81      6,06       0,99        6,19        13,58      
V1A1 – Controle da variedade IPA2502 sem  adubação; V1A2 – Variedade IPA 2502 adubação química; V1A3 – Variedade IPA 2502 
adubação orgânica;V2A1- Controle Variedade BRS Ponta Negra sem adubação; V2A2 – Variedade BRS Ponta Negra adubação química; 

V2A3 – Variedade BRS Ponta Negra adubação orgânica. Valores seguidos de letras desiguais diferem entre si (coluna) pelo teste de Tukey a 

5%;CV= Coeficiente de variação; DMS(%) Desvio Médio Simples. Autoria própria. 
 

Para os teores de MM obteve – se diferença significativa (P<0,05), apresentando maior teor de 6,97% 

no tratamento V2A1 e menor 5,68% no tratamento V1A3. Os teores de MO houve diferença significativa 

(P<0,05) entre as variedades e dentre a adubação do BRS Ponta Negra com adubação química diferiu (P<0,05) 

das demais adubações.  

As variedades IPA2502(27,80 - 35,11%) e BRS Ponta Negra (44,55 - 47,70%) apresentaram diferenças 

(P<0,05) nos teores de FDA. O resultado mostrou semelhança aos resultados encontrados por Moraes et al, 

(2013), valores esses que vão de 28,87% a 38,60%, para a variedade IPA2502, já que o Ponta Negra ficou 

superior ao encontrado por ele. Já na fração de FDN houve diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos 

V1A1 (57,85%) e V1A3 (70,42%). Os teores de FDN obtidos neste trabalho apresentaram valores médios 
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encontrado por (MORAES et al. 2013). Contudo, Rezende et al. (2011) encontrou valores médios de 62,18%. 

Sendo assim, quanto menor o nível de FDN, maior o consumo de matéria seca. 

Os teores de PB e não houve diferença significativa (P>0,05), obtendo valor de 6,15%, no tratamento 

V1A2. A porcentagem do EE houve diferença significativa (P<0.05) nos tratamentos 1,84% V2A3 e 2,98% para 

V1A3.  

Os níveis de carboidratos totais (CT) não houve diferença significativa (P>0,05) obtendo média 

87,90%. Já para os carboidratos não estruturais (CNE) que estão ligados ao amido e açúcares que são essências 

para uma boa conservação e fermentação diferiram (P<0,05) entre as variedades que não foram adubadas (sem 

adubação), porém nas demais adubações não ocorreram (P>0,05).  

 

CONCLUSÃO  

 

A silagem da variedade IPA 2502 teve um pH ideal e manteve a estabilidade aeróbica adequada não 

ultrapassando os 2°C que é recomendado para uma boa conservação da silagem e mostra uma melhor opção de 

volumoso por teor menor teor de FDA, FDN e o maior nível de proteína no uso da adubação química e menor 

teor de carboidratos totais que é responsável pela baixa digestibilidade e respectiva redução no desempenho 

animal.Contudo, a variedade IPA 2502 responde significativamente bem a diferentes adubações e ao processo de 

conservação de silagem. 
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RESUMO: No vertente desenvolvimento sustentável, a água tornou-se o centro de discussões nos últimos 

anos. Mas além de sustentabilidade, a água sempre foi o foco de “estudo” da humanidade, pois é a substância 

essencial para a existência de qualquer tipo de vida, seja animal ou vegetal. Nos vegetais é essencial para o 

desenvolvimento de todas as reações metabólicas e transporte de soluto para que ocorra o crescimento da planta; 

e todas as funções que a água desempenha na planta é decorrente das suas propriedades físico-químicas. Deste 

modo, a presente pesquisa tem como objetivo explanar sobre a importância das propriedades físico químicas da 

água no âmbito das relações hídricas. E para alcançar tal objetivo, realizou-se levantamento bibliográfico sobre o 

tema, tomando como principal base de fundamentação teórica livros de fisiologia vegetal e ecofisiologia. Diante 

disto, foi possível compreender a importância que as características físico-químicas da água é de primordial 

importância para que ocorra reações metabólicas, controle da temperatura dos vegetais, ascensão da água para as 

partes áreas, como também para o transporte de solutos. Portanto, estudar as propriedades físico-químicas da 

água é de grande importância para entender como ocorre e quais as razões para a água ser considerada substância 

universal e essencial para as plantas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vegetais; funções da água, sistema aquoso. 

 

The physical-chemical properties of water as an important factor in water 

relations 

 
ABSTRACT: In terms of sustainable development, water has become the center of discussion in recent years. 

But beyond sustainability, water has always been the focus of "study" of humanity, because it is the essential 

substance for the existence of any kind of life, whether animal or vegetable. In plants it is essential for the 

development of all metabolic reactions and transport of solute for plant growth to occur; and all the functions 

that the water plays in the plant is due to its physicochemical properties. Thus, the present research aims to 

explain the importance of the physical properties of water in the scope of water relations. In order to reach this 

objective, a bibliographical survey was carried out on the subject, taking as main basis of theoretical foundation 

books on plant physiology and ecophysiology. In view of this, it was possible to understand the importance that 

the physical-chemical characteristics of water is of paramount importance for metabolic reactions, control of the 

temperature of the plants, rise of the water to the areas, as well as for the transport of solutes. Therefore, studying 

the physicochemical properties of water is of great importance to understand how it occurs and what the reasons 

for water to be considered universal and essential substance for plants. 

 

KEYWORD: Vegetables; water functions, aqueous system. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos a mídia, as instituições de ensino e as organizações de preservação ambiental têm 

destacado a importância da conservação dos recursos naturais, em especial o uso sustentável da água. A água é 

um recurso natural que ocupa 70% da superfície do planeta, sendo um recurso finito e que possui grande 

importância, podendo ser aplicada a diversas necessidades, seja econômica ou biológica (ANDRÉ; MACEDO; 

ESTENDER, 2015). 
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A água é uma substância essencial para o desenvolvimento de qualquer tipo de vida, seja vegetal ou 

animal. Sendo o primeiro composto procurado em um ambiente, indicando possibilidade de existência de 

qualquer tipo de organismo vivo (PIMENTEL, 2004).  Também é indicada como a substância mais abundante, 

presente na crosta terrestre (GOMES e CLAVICO, 2005). 

Desde a antiguidade a água já era citada como substância fundamental da matéria. Durante mais de 2000 

anos era considerada como um elemento e foi, somente, a partir do século XVIII que estudos evidenciaram que a 

água era um composto, sendo formada por átomos de hidrogênio e oxigênio (GOMES e CLAVICO, 2005). Os 

gregos e chineses consideravam a água como fator primordial para existência de espécies vegetais, como 

também fator limitante para ocupação humana (ANGELOCCI, 2002). 

Atualmente, já se sabe que a distribuição dos vegetais é essencialmente dependente da presença de água 

do que qualquer outro fator. Água é um dos principais constituintes das células vegetais, chegando a ter um 

conteúdo superior a 90% das células de plantas herbáceas. Além disso, é no sistema aquoso que ocorre o 

processo de difusão de sais minerais, solutos celulares e gases. É também um importante reagente para a maioria 

das reações que são imprescindíveis para todos os organismos, sendo a fotossíntese uma das principais reações 

que tem a água como fator de grande importância. Dentre suas funções, também está a capacidade de atuar como 

filtro absorvendo comprimentos de ondas nocivos ao DNA e de grande importância para o crescimento vegetal 

(ANGELLOCCI, 2002).   

As funções que a água desempenha nos sistemas biológicos é devido as suas propriedades físico-

químicas; como polaridade da molécula, calor específico, temperatura de fusão e ebulição, interação molecular, 

densidade, viscosidade, capilaridade e tensão superficial. É por meio de tais propriedades que é conferido 

estabilidade térmica, transporte de substâncias, manutenção da turgescência e reações bioquímicas as plantas 

(LACERDA,2007). 

Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo destacar a importância das propriedades físico-

químicas da água como fator relevante para o estudo das relações hídricas das plantas; demonstrando com isso a 

importância de compreender como água atua nos vegetais. E para alcançar tal objetivo, foi realizado um 

levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos para obter o maior número de informações possíveis. 

Portanto, entender a importância da presença da água nas células vegetais vai muito além dos conceitos 

“fisiológicos”, partindo do pressuposto que as funções que a água desempenha nas plantas está totalmente 

relacionado em compreender suas características físico-químicas.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A metodologia empregada nesta pesquisa foi o levantamento bibliográfico. Utilizando como principal 

fonte de pesquisa livros e artigos científicos. A ferramenta utiliza para a busca de informações foram Google 

acadêmico, Scielo e Periódicos Capes; os descritores utilizados foram relações hídricas, importância da água 

para os vegetais, propriedades físico-químicas da água, a água como fator importante no desenvolvimento 

vegetais e as propriedades físico-químicas da água e sua relação com as funções que desempenha nas plantas. 

Para embasar a presente pesquisa foram utilizados aproximadamente cinco livros adquiridos em biblioteca e 

cerca de cinquenta artigos científicos publicados em revistas ou anis de eventos científicos. A pesquisa foi 

realizada no período de agosto a setembro, do presente ano.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A importância da água para a biosfera é devida as suas propriedades físico-químicas, que desde o século 

XIX já eram reconhecidas, porém até os dias atuais especulações são feitas sobre essas características da água. O 

relevante papel que esta substância desempenha nas plantas, torna-a essencial no âmbito da Ecofisiologia 

(ANGELOCCI, 2002). 

Para entender as propriedades físico-químicas de uma substância é necessário analisar sua estrutura 

química, as ligações químicas e os elementos envolvidos. Partindo da molécula da água, tem-se uma substância 

formada por dois átomos de hidrogênio (H), ligados a um átomo de oxigênio (O) dando origem a uma ligação 

covalente. A molécula da água é caracterizada por ser covalente polar com carga neutra e tal polaridade é 

oriunda da presença do oxigênio que é altamente eletronegativo. E a força existente para manter os átomos de 

hidrogênio e oxigênio ligados, é chamada de ponte de hidrogênio, que é a força intermolecular mais forte de ser 

quebrada (STEFANELLI e STEFANELLI, 2017). 

A partir da estrutura da molécula de H2O, outras características lhe são atribuídas. O que muitas pesquisas 

estudam é o estado físico, em temperatura ambiente, que água se encontra. De acordo com seu peso molecular, 

em temperatura ambiente a água deveria estar formando aglomerados, uma estrutura sólida; no entanto em 
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temperatura ambiente a água encontra-se em estado líquido, com moléculas mais dispersas. A essa capacidade de 

a água apresentar-se nos três estados físicos da matéria (líquido, sólido e gasoso) é pelo seu alto calor latente de 

vaporização e fusão, que lhe difere de compostos que possuem peso molecular similar como a amônia e o 

metano (Tabela 1) (CASTRO; ORLANDI; SCHIEL, 2006). 

 

Tabela 1 – Comparação da temperatura de fusão e ebulição de diferentes substâncias com a água. 

Substância Fórmula 

molecular 

Massa molecular Temperatura de 

Fusão (ºC) 

Temperatura de 

ebulição (ºC) 

Metano CH4 16 -184 -161 

Amônia NH3 17 -78 33 

Água H2O 18 0 100 

Fluoreto de H H2F 20 92 19 

(ANGELOCCI, 2002). 

 

Em termos de temperatura, outra propriedade de grande importância da água é seu alto calor específico, 

que é definido como a quantidade de calor que uma substância deve receber para aumentar sua temperatura sem 

alterar seu estado físico. A molécula da água apresenta o mais alto calor específico. Para as plantas essa 

propriedade é de primordial importância, pois no caso dos tecidos vegetais que possuem alta quantidade de água 

isso faz com que os órgãos vegetais não sofram variações bruscas devido ao aumento de temperatura. Deste 

modo, os altos calores de calor específico e de vaporização permitem que a água atue absorvendo radiação e 

dissipando energia; e assim contribuindo para regulação térmica e realização das reações metabólicas nas células 

vegetais (LIMA, 2008). 

Uma outra propriedade que a água apresenta é sua constante dielétrica que é sua capacidade de reagir 

com solutos e gases. Dentre os gases mais importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas estão o 

dióxido de carbono (CO2) e o oxigênio (O2) que fazem parte do processo de fotossíntese; e o CO2 possui alta 

solubilidade em meio aquoso com liberação de H
+
 e HCO3

-
, que em termos de fotossíntese este fator é de grande 

relevância, pois a enzima fosfoenolpiruvato carboxilase reage com o ácido carbônico e assim aumentando a 

fixação de carbono e consequentemente maior produção de fotoassimilados e aumento de produtividade 

(PACHECO e HELENE, 1990). 

A presença de pontes de hidrogênio na molécula da água tem como consequência a propriedade de 

coesão que é essencial para que ocorra o transporte de moléculas de água pelos vasos condutores (xilema e 

floema) levando água das raízes as partes aéreas. Além da propriedade de coesão, tem-se a adesão que é 

conferida pela capacidade da água aderir-se as paredes celulares por meio de forças eletrostáticas, reagindo com 

substâncias Ânion-iônicas (solutos, sais minerais) (ANGELOCCI, 2002). 

Outro fator relevante para as relações hídricas é a viscosidade da água, que na sua fase líquida possui 

baixa viscosidade e assim fluxo de solutos pelo movimento das moléculas do fluido é bastante significativo, 

tendo em vista que os sais minerais presentes nos vegetais estão em meio aquoso e é preciso haver o transporte 

de tais moléculas (PIMENTEL, 2004). 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, é evidente o quanto o estudo das propriedades físico-químicas é relevante ao tratar-

se da água como compostos de primordial importância para o desenvolvimento e crescimento dos vegetais, tendo 

em vista que as reações metabólicas, transporte de soluto, ascensão da água, controle de temperatura entre outras 

atividades realizadas pelos vegetais são realizadas com a presença de água. E tais funções que a molécula de 

água desempenha nos vegetais é decorrente de propriedades como calor específico, calor latente de vaporização 

e fusão, coesão e adesão, viscosidade, constante dielétrica dentre outras.                                     
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RESUMO: A caracterização fenotípica de um determinado grupo racial é indispensável para o processo de 

melhoramento, podendo ser realizada por meio de medidas morfométricas, coloração dos animais, índices 

zootécnicos e desempenhos de acordo com o sexo e categoria. Objetivou –se estudar a caracterização 

morfométrica e a conformação zootécnica de ovinos de diferentes categorias no município de Santana do 

Ipanema- Alagoas. O estudo foi realizado na fazenda Lagoa do Junco na Zona Rural de Santana do Ipanema, 

com temperatura que variam de 20° a 39°C. Foram utilizados 24 animais mestiço (Santa Inês x Dorper) de 

diferentes categorias e idade. As informações foram obtidas por um mesmo avaliador, com as mensurações 

realizadas sempre pela manhã. As mensurações de morfometria corporal foram realizadas com o auxílio de fita 

métrica, com o animal mantido em posição correta de aprumos. As características de medidas corporais 

coletadas foram o escore de condição corporal, a altura de cernelha, a altura de anca, a circunferência torácica, o 

comprimento da garupa, o comprimento corporal, o comprimento e largura da cabeça. Os animais estudados 

apresentaram um numero alto de variação em suas medidas corporais podendo está diretamente ligado ao manejo 

e instalações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: índice corporal, fenotípica, tamanho 

 

 

Morphometric evaluation of Sheep in a district of the Municipality of 

Santana do Ipanema - Alagoas 
 

ABSTRACT: The phenotypic characterization of a particular racial group is indispensable for the breeding 

process, and can be performed by means of morphometric measurements, animal coloring, zootechnical indexes 

and performances according to sex and category. The objective was to study the morphometric characterization 

and the zootechnical conformation of sheep of different categories in the municipality of Santana do Ipanema - 

Alagoas. The study was carried out at the Lagoa do Junco farm in the rural area of Santana do Ipanema, with 

temperatures varying from 20° to 39°C. Twenty - four mestizo (Santa Inês x Dorper) animals of different age 

groups were used. The information was obtained by the same evaluator, with the measurements always taken in 

the morning. Measurements of body morphometry were performed with the aid of a tape measure, with the 

animal kept in the correct posture position. The characteristics of body measurements collected were the cost of 

body condition, the height of withers, the hip height, the thoracic circumference, the length of the rump, the body 

length, the length and width of the head. Diagnostic establishments and educational facilities are in progress 

. 

 

KEYWORDS: body index, phenotypic, size, 

 

INTRODUÇÃO 
 

Nas regiões tropicais, tem-se procurado a melhoria da produtividade dos ovinos por meio da forma que 

parece ser a mais simples: a introdução de raças com bom desempenho em outras regiões (Sousa & Morais, 

2000). No entanto, a viabilid ade desse procedimento não tem sido investigada e, como agravante, a 

conformação corporal dos descendentes de animais importados, especificamente no que tange a medidas 

corporais que envolvam dimensões e suas relações, não tem sido estudada no novo ambiente. Dessa forma, não 

se sabe se o tamanho corporal dos animais interage de forma eficiente com o novo ambiente e se esta interação 

resulta em níveis de produção aceitáveis, com mínima alteração no ambiente de produção. A caracterização 
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fenotípica de um determinado grupo racial é indispensável para o processo de melhoramento, podendo ser 

realizada por meio de medidas morfométricas, coloração dos animais, índices zootécnicos e desempenhos de 

acordo com o sexo e categoria (Fraga et al., 2004). Além disso, contribui para o conhecimento da conformação 

dos indivíduos que constituem cada grupamento genético e para o estabelecimento da relação entre conformação 

e funcionalidade do animal (Araújo Filho et al., 2007). Assim objetivou-se estudar a caracterização morfométrica 

e a conformação zootécnica de ovinos no município de Santana do Ipanema- Alagoas, de modo a contribuir com 

o melhoramento genético e a conservação da raça. 
 

 

PROCEDIMENTO MÉTODOLOGICO 
 

O estudo foi realizado na fazenda Lagoa do Junco na Zona Rural de Santana do Ipanema- Alagoas, com 

temperatura que variam de 20° a 39°C, tendo uma distância da capital de 207 km. Os animais foram colocados 

em um aprisco rustico simples sem divisões, em um método semi extensivo, no qual durante o dia estavam no 

campo e a noite foi manejada para o aprisco, alimentação dos animais foi pasto nativo. Foram utilizados no 

experimento 24 animais mestiço (Santa Inês x Dorper) de diferentes categorias e idade. As informações foram 

obtidas por um mesmo avaliador, com as mensurações realizadas sempre pela manhã. As mensurações de 

morfometria corporal foram realizadas com o auxílio de fita métrica, com o animal mantido em posição correta 

de aprumos. As características avaliadas foram: altura de cernelha (AC) (cm) e Altura da anca (AA) (cm) , o 

comprimento corporal (CC) (cm) e Comprimento da garupa (CG) (cm), perímetro torácico (PT) (cm), 

comprimento da Cabeça (CCA) (cm) e largura da cabeça (LCA) (cm) e o escore corporal (ECC) através de 

palpações.  A altura de cernelha foi medida entre o ponto mais alto da região interescapular e o solo e a altura na 

garupa, entre a tuberosidade sacral do ílio e o solo. O perímetro torácico foi medido na circunferência externa da 

cavidade torácica, junto às axilas. O comprimento corporal foi medido da parte cranial da tuberosidade maior do 

úmero até a parte caudal da tuberosidade isquiática e o comprimento de garupa entre a parte cranial da 

tuberosidade ilíaca e a caudal da tuberosidade isquiática, o comprimento e largura da cabeça foram medidos 

respectivamente da fronte ao focinho e entre os olhos na altura do chanfro. Para realização das medidas 

morfometricas obteve o auxilio de fita métrica e planilhas. A análise estatística foi realizada por meio do 

programa Bioestat 5.0 e Microsoft Excel.  
 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Na tabela 1 observou-se que houve diferença significativa entre as variáveis estudadas, pois se trata de 

categorias e idades distintas. O reprodutor apresentou uma média de 3,3 cm de escore de condição corporal 

(ECC) estando dentro dos padrões de bons índices corporais, avaliando as outras categorias observou uma média 

de 2,4 cm para matriz, 2,7 cm marran e 2,5 cm cordeiro diferente do reprodutor estão abaixo do esperado para o 

rebanho.  Ao comparar a média do comprimento do corporal (CC) 69,8 cm da matriz, 53,3 cm marran e 50,2 cm 

do cordeiro, observou que os dados foram inferiores ao reprodutor, mas os mesmos são resultados aceitáveis ao 

desenvolvimento corporal, explicando-se que machos aptos à reprodução tendem a ser robustos e 

anatomicamente uma elevada extensão corporal. Ao ser avaliado o perímetro torácico (PT) foi detectado 

medidas significativas respectivas a cada categoria do rebanho. Segundo Gusmão Filho et al. (2009) estudando 

análise fatorial de medidas morfométricas em ovinos da raça Santa Inês na Bahia, observou que os maiores pesos 

fatoriais nas variáveis foram largura de peito, comprimento de corpo e o perímetro torácico. 

 

Tabela 1 – Medidas morfométricas de ovinos de diferentes categorias no município de Santana do Ipanema 

 

Variáveis (cm) Reprodutor CV(%) Matriz CV(%) Marran CV(%) Cordeiro CV(%) 

ECC 3,3 7,7 2,4 17,5 2,7 8,6 2,5 14,2 

CC 84 1,2 69,8 7,2 53,3 16,7 50,2 13,6 

PT 81,5 4,3 85,8 3,9 65,8 15,3 59,2 14,6 

AC 70,5 3,5 75,3 4,5 59,3 9,3 49,8 14,7 

AA 76,5 3,3 77 3,3 57,3 13,3 52 5,3 

CG 23,5 2,1 19,6 27,4 18,6 16,7 17 13,4 

CCA 26 0 24,6 15 18,6 16,7 16,8 10,2 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
45 

LCA 15,5 3,2 13 7,4 10,2 12 78 44 

Ao analisar o comprimento e largura da cabeça (CCA) e (LCA) foi observado que a matriz obteve uma 

média de 24,6 e 13,0 cm respectivamente. Resultados semelhantes foram encontrados por Montesinos et al. 

(2012) avaliando a caracterização fenotípica de ovelhas dos humedales de Ite, sul do Peru, os quais observaram 

no estudo uma média de 23,09 cm de comprimento da cabeça e 13,49 cm de largura da cabeça. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os animais avaliados apresentaram um aumento de variação em suas medidas corporais, devido ao 

manejo inadequado das instalações e o baixo valor nutricional das pastagens 
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RESUMO: O trabalho consiste na produção de biodigestores utilizando materiais de baixo custo aplicado à 

realidade da zona rural da Bacia Leiteira de Alagoas melhorando a qualidade de vida das famílias através do uso 

do biogás para o cozimento de alimentos e diminuir os gastos com a compra de botijões de gás e com o uso 

energia elétrica através do uso de geradores evitando também impactos ambientais que são gerados pelo uso de 

fertilizantes químicos que pode ser substituído pelo biofertilizante, que pode contaminar manancial e o solo por 

compostos como fósforo (P) e Nitrogênio (N) em excedente quantidade no solo e também gerar uma nova fonte 

de renda através do uso e venda de biofertilizante. O principal intuito do projeto é analisar a aplicabilidade desse 

sistema visando o desenvolvimento da zona rural da Bacia Leiteira de Alagoas, trazendo nova fonte de renda 

para os produtores. 

 

PALAVRAS CHAVE: desenvolvimento, baixo custo, agricultura 
 

Biosertão: a low-cost biodigester used as an instrument for the development 

of rural activities 
 

ABSTRACT: The work consists in the production of biodigestors using low cost materials applied to the 

reality of the rural area of the Alagoas Leiteira Basin, improving the quality of life of the families through the 

use of biogas for the cooking of food and to reduce the expenses with the purchase of cylinders gas and with the 

use of electric energy through the use of generators, also avoiding environmental impacts that are generated by 

the use of chemical fertilizers that can be substituted by the biofertilizer, which can contaminate the source and 

the soil by compounds such as phosphorus (P) and Nitrogen (N) in excess amount in the soil and also generate a 

new source of income through the use and sale of biofertilizer. The main purpose of the project is to analyze the 

applicability of this system aiming at the development of the rural area of the Alagoas Leiteira Basin, bringing a 

new source of income for the producers.  

 

KEYWORD: development, low cost, agriculture  

 

INTRODUÇÃO  
 
Segundo à Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Brasil cerca de 70% da matriz energética é 

proveniente de hidroelétricas, 19% vêm de usinas termoelétricas e 11% vem de outras fontes como a biomassa e 

fontes de energia sustentáveis. Principal responsável pela geração energética no nosso país que são as usinas 

hidroelétricas se encontra com uma problemática difícil de resolver, pois a construção de grandes usinas está 

com os dias contados, em 15 anos, no Máximo. Estima-se que após este o potencial de construção de novas 

unidades terá se esgotado, em contrapartida a carga de energia crescerá 4,2% ao ano, passando dos atuais 63 mil 

megawatts médios para mais de 91 mil megawatts em 2022. Está mais que na hora de se pensar em novos 

caminhos, novas fontes de energia como: energia eólica, solar, biomassa, etc. (REZENDE 2015) 

O uso de fontes de energia diversificadas no estado de Alagoas ainda é bastante escasso. No estado a 

principal fonte, utilizada é a hidroelétrica, seguida pelos combustíveis fosseis como o petróleo e o gás natural 

que é encontrado na zona da mata, área litorânea do estado onde também se encontra produção de 

biocombustível através da cana de açúcar. A energia hidráulica é produzida pela Chesf (Companhia 
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Hidroelétrica do São Francisco) que conta com a usina de Xingó que está localizada entre os estados de Alagoas 

e Sergipe e a 12km da cidade de Piranhas, o estado conta com mais de 15 usinas produtores de álcool produzindo 

a partir da cana de açúcar e também conta com a bacia petrolífera de Sergipe – Alagoas. A grande problemática 

do estado é a geração de energia através de tecnologias sustentáveis e a geração hidroelétrica, nas tecnologias 

sustentáveis a problemática é a falta de interesse do poder público com o incentivo a essas tecnologias e a falta 

de informação da população, já a problemática da hidroelétrica é a estiagem que faz com que o espelho d’água 

seja insuficiente para a geração de energia. 

O biodigestor é uma fonte alternativa de energia altamente eficiente com relação custo benefício, fonte de 

energia limpa e renovável. Embora sendo um tipo de biotecnologia bastante eficiente, ainda é pouco utilizada 

pela população brasileira, isso ocorre porque essa sociedade carece de formação sobre tecnologias sustentáveis, 

utilizadas para reduzir os impactos gerados por fontes poluentes, visando o futuro das próximas gerações. Nas 

análises observou-se que a região da Bacia Leiteira de Alagoas não utiliza tecnologias sustentáveis que se refere 

a produção energética. A Bacia Leiteira tem como principal fonte de renda a agricultura familiar vinda dos 

pequenos produtores, com a produção de leite e seus derivados. A criação desses animais gera uma grande 

quantidade de esterco que se dispensados aleatoriamente no espaço, pode contaminar mananciais com resíduos 

de fósforo (P), nitrogênio (N), afetando as fontes de água que são bastante escassas no município. Diante dessa 

problemática, o uso do biodigestor evitaria impactos ambientais gerados pelos fluidos além de proporcionar o 

desenvolvimento sustentável da zona rural.  

A produção de biogás e biofertilizantes a partir do esterco bovino evita a contaminação de mananciais por 

resíduos produzidos pelo esterco. A tônica dessa pesquisa é impactar de maneira positiva no cotidiano rural, 

aproveitando os resíduos descartados para dinamizar os sistemas produtivos, trazendo uma melhor qualidade de 

vida para a população através de tecnologias sustentáveis.  Os modelos de biodigestores mais conhecidos são os 

de alvenaria e os industriais que possui um alto valor de mercado. O projeto utiliza materiais de baixo custo, 

buscando baratear e tornar o Biodigestor mais acessível aos produtores rurais. Durante a montagem do projeto, 

viu-se a necessidade de estudar, analisar e melhorar o produto para que se possa ter um produto de qualidade 

para os produtores rurais. Diante desses pontos, viu-se a necessidade de estudar melhores formas de implantação, 

meios para que se possa evitar o vazamento do biogás e analisar a quantidade diária de produção de biogás e 

biofertilizante e buscar mecanismos para melhor aproveitar a produção do biodigestor, outro ponto a ser 

analisado é os mecanismos de filtros e controle de pressão e uso do biogás que são essenciais para o bom 

funcionamento do sistema. A tônica do projeto é melhorar a vida dos produtores rurais através do uso dos 

produtos do biodigestor, onde se tem um produto de baixo custo acessível e de fácil manuseio. A vulnerabilidade 

do produto se encontra na suscetibilidade de vazamentos do biogás e explosões que pode acontecer se não 

houver o controle de pressão, por isso é essencial que se haja um estudo para melhoramento das vedações a 

serem utilizadas e mecanismos de controle de pressão. 

O principal objetivo do trabalho é utilizar-se de tecnologias limpas e renováveis para melhorar a 

qualidade de vida dos moradores da zona rural evitando a poluição do meio ambiente por matérias 

contaminantes por meio de um Biodigestor com material de baixo custo. Trazendo para os produtores rurais um 

produto de qualidade que possa impactar a realidade rural alavancando as atividades econômicas da propriedade 

através de uma fonte de energia sustentável, melhorando a qualidade de vida das famílias de baixa renda das 

zonas rurais e reduzindo custos energéticos. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 
O estudo inicia-se a partir da indagação da utilização de tecnologias na região da Bacia Leiteira, vendo a 

necessidade do uso de tecnologias renovais na zona rural dessa região. A partir dessa indagação foi dado inicio a 

uma pesquisa para verificar qual tipo de tecnologia melhor se adaptava a região, foi selecionado o biodigestor, 

onde a partir da seleção foi dado inicio a fase de pesquisa sobre o produto, após a fase de pesquisa foi realizado o 

inicio da construção do protótipo para o inicio das analises, após a fase de prototipagem iniciou-se a construção 

do primeiro biodigestor teste, primeiro foi feito o desenvolvimento dos mecanismos de filtros e de controle de 

pressão para que possa ser feita a implantação do biodigestor para teste, em seguida foi dado início a fase de 

construção dos filtros e do biodigestor teste, após a fase de construção foi feita a implantação em uma 

propriedade rural. Após a implantação será dado início a fase de observação do biodigestor onde serão feitas 

observações para verificar se houve apresentação de defeitos; após a fase de observação será dado início a fase 

de melhoramento do produto onde será feito pesquisas para que se possa encontrar melhores soluções e em 

seguida serão feitos os ajustes, após a fase de ajustes, acontecerá a fase de aplicação de ajustes e observação, 

após a conclusão dessa fase será feita a apresentação dos resultados  para que se possa oferecer um produto de 

qualidade para os produtores rurais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na pesquisa realizada foi identificado que o Brasil pode se destacar no cenário de produção de biogás, 

pois possui enorme potencial de resíduos, pois apresenta uma biomassa bastante diversificada e com enorme 

potencial de produção. Porem, os investimentos no aproveitamento do biogás ainda é incipiente principalmente 

se avaliada a riqueza da produção agropecuária e agroindustrial brasileira. De acordo com o levantamento 

inédito chamado de Atlas Brasileiro de Emissões de GEE E Potencial Energético na Destinação de Resíduos 

Sólidos, atualmente o Brasil conta com 22 projetos que preveem o aproveitamento energético do biogás, o que 

equivale a uma capacidade instalada de 254 MW. Essas unidades de destinação final de resíduos têm potencial 

de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) da ordem de 12 milhões de toneladas de gás carbônico 

(CO2) equivalentes por ano. A produção de fonte de energia sustentável também pode adentrar no viés da 

utilização de materiais de baixo custo para sua produção. A partir do conceito de baixo custo podem-se produzir 

vários tipos de tecnologias sustentáveis, através de materiais que podem ser facilmente adquiridos e com um 

custo baixo ou até mesmo materiais que seriam descartados. Outro ponto identificado foi que no estado de 

Alagoas não há um incentivo para que essas tecnologias possam ser implantadas, por isso o estado conta com 

poucas implantações desse tipo de tecnologia, tendo apenas alguns pontos que se destacam em meio a falta de 

tecnologias sustentáveis. 

A região da Bacia Leiteira de Alagoas possui um grande potencial agrícola e tem sua economia 

sustentada em sua grande parte por pequenos produtores da agricultura familiar, possuindo assim grande 

potencial para utilização de biodigestores, pois o esterco é gerado em grande quantidade possibilitando o uso 

dessa tecnologia através de materiais de baixo custo. O projeto possui notável importância de desenvolvimento, 

pois implica em uma mudança muito importante para a economia, pois sua utilização acarreta a diminuição de 

gastos energéticos através do uso do biogás e também em uma nova fonte de renda a partir da utilização do 

biofertilizante que pode ser comercializado ou utilizado em plantações. Outro ponto benefício muito importante 

gerado pela sua utilização é a redução dos impactos ambientais gerados pelo esterco pela utilização de 

agrotóxicos que pode ser evitado através do uso do biofertilizante, a pesquisa ainda se encontra em 

desenvolvimento, estando na fase de instalação do B1 (biodigestor 1) teste em uma propriedade rural no 

município de Batalha – AL, onde serão obtidos os resultados quantitativos de produção de biogás e do 

biofertilizante.   

 

CONCLUSÃO  
 

A execução desse trabalho teve como intuito analisar a possibilidade de implantação de biodigestores na 

zona rural da região da Bacia Leiteira de Alagoas, utilizando-se de materiais de baixo custo através do uso do 

esterco bovino que é bastante abundante na região, onde se busca promover o uso de tecnologias sustentáveis e 

de fácil aquisição para que se possa desenvolver a atividade rural, reduzir custos energéticos e os impactos 

ambientais melhorando a qualidade de vida dos moradores e buscando desenvolver um produto de qualidade e 

rentável para a população da zona rural, onde pretende-se desenvolver ainda mais o produto a partir dos 

resultados quantitativos que serão obtidos futuramente a partir da implantação do B1 (biodigestor 1) teste que se 

encontra em fase de implantação, onde a partir desses resultados serão feitos os ajustes para a apresentação dos 

resultados e disseminação do produto. 

O projeto visa buscar parcerias com produtores rurais da região da Bacia Leiteira de Alagoas de modo 

que eles possam utilizar-se do biodigestor para alavancar a atividade econômica de sua propriedade através dos 

produtos gerados pelo seu uso. A pesquisa se encontra em fase de andamento, onde já foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, estudos de campo, para quer se tivesse uma estatística de como seria a parte pratica e de estudos 

quantitativos e qualitativos, onde já foram realizados o desenvolvimento de equipamentos e a construção do 

biodigestor teste, estando atualmente na fase de implantação do biodigestor teste para em seguida dar inicio as 

fases de observação e analises de produção, melhoramento do produto e apresentação dos resultados. 

O projeto tem notável importância de desenvolvimento, pois implica em uma mudança muito importante 

para a economia, pois sua utilização implica na diminuição de gastos energéticos e também em uma nova fonte 

de renda a partir da utilização do biofertilizante que pode ser comercializado ou utilizado em plantações. Outro 

ponto benefício muito importante gerado pela sua utilização é a redução dos impactos ambientais gerados pelo 

esterco pela utilização de agrotóxicos que pode ser evitado através do uso do biofertilizante. 
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RESUMO: A palavra pimenta vem do Latin pigmentum, “matéria corante’’, virando pimenta no espanhol, 

posteriormente passando a compreensão contemporânea como “especiarias aromáticas” No Brasil, o plantio de 

pimentas dá-se em quase todos os lugares do país, além de ser um ótimo exemplo de agricultura familiar. Há 

várias formas de consumir as pimentas, além de frescas, o processamento permite que sua utilização seja 

diversificada em produtos na indústria alimentícia. Objetivou-se com este trabalho avaliar o cultivo orgânico da 

pimenta malagueta nas gerações fenológicas F1 e F2 comparando a produtividade da cultura em diferentes tipos 

de estercos. A área da pesquisa foi feita em casa de vegetação da Universidade Estadual de Alagoas, Campus I 

em Arapiraca-AL. A semeadura ocorreu em vasos de poliestireno, em número de três sementes por vaso. Sua 

germinação ocorreu no período de 12 dias-DAS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 

quatro tratamentos e cinco repetições. Verificou-se que houve uma grande diferença entre os tratamentos quanto 

ao desenvolvimento da pimenta d geração F1, onde foi possível observar que o crescimento fenológico da 

pimenta Cayenne no solo com esterco ovino, apresentou um valor significativamente melhor do que todos os 

outros tratamentos, Verificou-se que a pimenta cayenne respondeu positivamente ao emprego de esterco bovino 

na geração F2, comparando com a geração F1, onde o esterco mais adequado foi o ovino. Neste trabalho foi 

possível concluir que o melhor tratamento que apresentou um bom desenvolvimentos da pimenta Cayenne foi o 

esterco ovino e o bovino. 

 

PALAVRAS CHAVE: Pimenta, Comparação, Desenvolvimento. . 

 

Comparison of Development of F1 and F2 Generation of Chili Pepper 

(Capsicum frutescens) 

 

ABSTRACT: The word pepper comes from the Latin pigmentum, "coloring matter," turning pepper into 

Spanish, later passing the contemporary understanding as "aromatic spices". In Brazil, the planting of peppers 

occurs almost everywhere in the country, in addition to being a great example of family farming. There are 

several ways to consume the peppers, as well as fresh, processing allows their use to be diversified in products in 

the food industry. The objective of this work was to evaluate the organic cultivation of chilli pepper in the F1 

and F2 phenological generations comparing the productivity of the crop in different types of manure. The 

research area was made in a greenhouse of the State University of Alagoas, Campus I in Arapiraca-AL. The 

sowing occurred in polystyrene pots, in number of three seeds per pot. Its germination occurred in the period of 

12 days-DAS. The experimental design was a randomized block with four treatments and five replicates. It was 

verified that there was a great difference between the treatments regarding the development of the F1 generation 

pepper, where it was possible to observe that the phenological growth of Cayenne pepper in the soil with sheep 

manure, presented a significantly better value than all the other treatments, verified It was found that the cayenne 

pepper responded positively to the use of cattle manure in the F2 generation, comparing with the F1 generation, 

where the most suitable manure was the sheep. In this work it was possible to conclude that the best treatment 

that presented a good development of Cayenne pepper was sheep and cattle manure. 

 

KEYWORD: Pepper, Comparison, Development. 
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INTRODUÇÃO 
 

A palavra pimenta vem do Latin pigmentum, “matéria corante’’, virando pimenta no espanhol, 

posteriormente passando a compreensão contemporânea como “especiarias aromáticas” (BONTEMPO,2007). 

 O termo pimenta, usado para se referir às pimentas ardidas, é em sua maioria erroneamente usado, pois 

este não tem nenhuma relação botânica com a pimenta-do-reino (Piper nigrum). O nome correto para se referir a 

esse fruto é pimento, mas historicamente ficou conhecida como pimenta (BRACHT, 2011). 

 No Brasil, o plantio de pimentas dá-se em quase todos os lugares do país, além de ser um ótimo exemplo 

de agricultura familiar. Há várias formas de consumir as pimentas, além de frescas, o processamento permite que 

sua utilização seja diversificada em produtos na indústria alimentícia (COSTA; HENZ,2007). 

 As pimentas possui uma substância capsaicina, onde ela é a responsável pela ação de provocar o sabor 

picante, pungência, característico das pimentas. A Capsaicina age causando uma grande aceleração do 

metabolismo no local através da dilatação dos vasos capilares e aumenta o fluxo de sangue, consequentemente 

aumenta a circulação de nutrientes e oxigênio para a área atingida. Essa substância é reunida pelos frutos no 

tecido superficial da placenta, cerca de 90 % do total, sendo liberada quando as células sofrem algum dano físico 

como a extração das sementes ou o corte do fruto (SANTOS et al., 2008).  

 No Brasil, é possível que a pimenta seja a terceira hortaliça mais consumida das Solanáceas, ficando 

atrás da batata e do tomate, representando, assim, parte considerável do agronegócio, sendo consumida por boa 

parte da população. China, Japão e Tailândia são alguns dos países asiáticos que consomem entre 5 a 8 

gramas/pessoa/dia, revelando o potencial de expansão do mercado (FERRAZ, 2012).  

 Existe uma grande variedade de pimenta, sendo em destaque a pimenta cayene conhecida popularmente 

por pimenta malagueta (Capsicum frutescens) esta pimenta faz parte do gênero botânico Capsicum  pertencente à 

família Solanaceae, que envolve as pimentas e os pimentões, plantas originárias da América Central e do Sul. 

Esta pimenta apresenta caule ramificado, ereto e folhas lanceoladas, verdes e brilhantes, com nervuras bem 

marcadas, as flores são brancas ou arroxeadas, o fruto é do tipo baga, de forma cônica, alongada e cor verde ou 

vermelha, com 8 a 12 cm de comprimento e 1 a 2 cm de diâmetro.  

 O gênero Capsicum possui uma grande variedade genética, apresentando cerca de 25 espécies 

identificadas. Porém, somente as espécies C. annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. chinense e C. pubescens 

são consideradas domesticadas, essa classificação é feita baseando-se principalmente em características 

morfológicas observadas nas flores e frutos e no nível de domesticação, ou seja, o quanto a planta depende do 

homem (CARVALHO et al., 2003). A pimenta malagueta é produzida em maior quantidade na Zona da Mata 

Mineira. Mas a produção de pimenta não acontece apenas por pequenos produtores. Grandes indústrias 

exportadoras fazem parte deste mercado produtor.  

O cultivo da pimenta malagueta (Capsicum frutescens L.) é uma atividade vantajosa, pois seus frutos são 

utilizados na culinária tradicional, na indústria alimentícia e de cosméticos. Para atender a demanda de vegetais o 

ano todo, o uso de tecnologias de produção tem sido bastante utilizado, como por exemplo, o uso de ambientes 

protegido (ANDRIOLO, 2002).  

Objetivou-se com este trabalho avaliar o cultivo orgânico da pimenta malagueta nas gerações fenológicas 

F1 e F2 comparando a produtividade da cultura em diferentes tipos de estercos.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi feita em casa de vegetação da Universidade Estadual de Alagoas, Campus I em 

Arapiraca-AL, durante os meses de janeiro à abril /2017. As sementes utilizadas no experimento foram às 

sementes da geração F1 de pimenta malagueta (Capsicum frutescens L.), na qual com os dados obtidos nesta 

geração compararam-se com a geração F2. A semeadura ocorreu em vasos de poliestireno, em número de três 

sementes por vaso. Sua germinação ocorreu no período de 12 dias-DAS. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com quatro tratamentos e cinco repetições, sendo solo normal (T0), solo + esterco bovino 

(T1), solo + esterco ovino (T2), solo + esterco aviário (T3). Para irrigação foram utilizados lâminas com 100 ml 

diários. A avaliação das médias coletados foi através do teste de Tukey, a 5% de probabilidade. As coletas foram 

realizadas a cada semana registrando-as em planilha a altura da planta (AP) Número de folhas (NF), Diâmetro do 

caule (DC), Botões florais (BF), Quantidade de flores (Q.FL), Quantidade de frutos (QF) Peso dos frutos (PF), 

Quantidade de sementes (QS), Lóculos (L), Centímetro do fruto (CMF). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Verificou-se que houve uma grande diferença entre os tratamentos quanto ao desenvolvimento da 

pimenta d geração F1, onde foi possível observar que o crescimento fenológico da pimenta Cayenne no solo com 

esterco ovino, apresentou um valor significativamente melhor do que todos os outros tratamentos, quanto às 

variáveis, altura da pimenta, número de folhas, houve destaque no desenvolvimento comparado às outras 

variáveis. Com isso, é provável que com o passar do tempo, ocorra uma maior vantagem desse tipo de adubo 

(BELTRÃO et al., 2008).  

Segundo Oliveira et al. (2006), ele avaliou que a qualidade de mudas de berinjela e pimenta produzida 

em diferentes substratos orgânicos, encontraram melhores desempenhos com a mistura pó de coco + composto e 

pelo húmus de minhoca, já os piores foram encontrados no composto isolado e na mistura pó de coco + húmus 

para a fitomassa seca da raiz. Onde a utilização desses substratos ira influenciar no desenvolvimento do sistema 

radicular, desempenhando, portanto, um papel de suporte para a planta.  

Segundo Alves e Pinheiro (2008), o esterco caprino e/ou ovino tem alto potencial de ser utilizado, 

embora existem poucas pesquisas como adubo orgânico.   Verificou-se que a pimenta cayenne respondeu 

positivamente ao emprego de esterco bovino na geração F2, comparando com a geração F1, onde o esterco mais 

adequado foi o ovino.  Pimentel (1985) relatou que a pimenta cayenne necessita de adubos orgânicos para 

potencializar seu desempenho produtivo. Percebe-se que a altura da planta na fase reprodutiva F2 teve maior 

altura, onde o mesmo ocorreu com o número de folhas. Comparando com os dados obtidos por Silva et al. 

(2016), avaliando as pimentas biquinho submetidas a níveis de irrigação e diferentes fontes de adubos orgânicos 

na mesma época de avaliação percebeu-se que aos 44 DAS a variável de número de folhas teve uma media de 

6,7 folhas para o substrato bovino e 5,3 folhas para as irrigadas com água residuária tratada, resultados inferiores 

obtidos aos 45 DAS da pimenta malagueta com media de 12, 56 folhas.  

Neste mesmo estudo estes autores observaram aos 72 e 86 DAS medias de 13,36 e 15,05 folhas para as 

pimentas cultivadas com os substratos compostos com esterco bovino.  Constatou-se que media do diâmetro do 

caule na geração F2 com a geração F1 não foram similares, pois obtiveram media significativas, segundo os 

autores Oliveira et al. (2012) e Serrano et al. (2012) estudando o cultivo da pimenta também verificaram efeito 

significativo no diâmetro de caule. De acordo com Oliveira et al. (2009) plantas com diâmetros de caule maiores 

é um aspecto importante por garantir maior sustentação da parte aérea. Silva Neto et al. (2013) na produção de 

pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) com diversas composições de substratos obtiveram para o 

diâmetro de caule das pimenteiras variação de 2,2 a 4,4mm, logo os resultados do diâmetro de caule da 

pimenteira malagueta obtidos neste experimento foram inferiores aos avaliados neste estudo. 

 

 

 

Tabela 1. Média das variáveis avaliadas nos diferentes tipos de substratos para a pimenta Cayenne das gerações 

F1 e F2. 

Geração F1 

Tratamentos AP NF DC BF QLF QF P QS L DF 

Normal 19,6c 25,5c 0,43a 3,9c 1,8b 1,6a 4,3a 43,0b 1,6b 7,9b 

Bovino 24,5b 51,8b 0,45a 7,5a 2,3a 0,7b 3,7b 46,6b 2,0a 9,6a 

Ovino 33,8a 67,0a 0,49a 7,8a 2,1a 0,8b 4,5a 43,0b 2,0a 9,8a 

Aviário 23,6b 48,3b 0,28b 5,6b 1,4b 2,3a 4,2a 59,0a 2,0a 9,8a 

Geração F2 

Tratamentos AP NF DC BF QLF QF P QS L DF 

Normal 20,4b 50,4b 0,28b 3,60c 0,50b 1,30b 1,1b 39,0c 1,2b 2,6b 

Bovino 27,3a 76,2a 0,38a 23,1a 1,1a 3,20a 3,4a 117,4a 2,0a 7,0a 

Ovino 23,5b 50,4b 0,34b 7,6b 0,52b 0,90c 1,7b 62,6b 1,2b 2,8b 

Aviário 22,1b 59,4b 0,25b 9,68b 0,76b 0,84c 3,5a 109,2a 2,0a 6,0a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna e na linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 

5%. Altura da planta (AP) Número de folhas (NF), Diâmetro do caule (DC), Botões florais (BF), Quantidade de 

flores (Q.FL), Quantidade de frutos (QF), Peso (PS), Quantidade de sementes (QS), Lóculos (L), Centímetros do 

fruto (DMF). 
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CONCLUSÃO  

 
Neste trabalho foi possível concluir que o melhor tratamento que apresentou um bom desenvolvimentos 

da pimenta Cayenne foi o esterco ovino e o bovino, apresentando melhor desempenho tanto na altura da planta, 

quanto na quantidade de folíolos e na quantidade de botões florais. Para as características comprimento do fruto, 

e número de sementes por fruto os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si avaliados pelo teste F 

(p≤0,05). 
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RESUMO: O milho (Zea mays L.) é uma cultura anual cuja planta é da família Poaceae, pode chegar até 4 

metros de altura, é uma das principais espécies de cereais utilizadas no mundo. No Brasil é extremamente 

importante, tanto para alimentação humana, como para alimentação animal, principalmente na forma de silagem 

para a região semiárida brasileira. Nesta pesquisa buscou-se melhorar o rendimento do híbrido de milho AG 

1051, para produção de silagem, utilizando-se dois espaçamentos, irrigação por gotejamento em quantidade 

deficitária. A área experimental teve parcelas composta por 4 linhas de 5 metros cada, espaçadas entre si por 

0,80 cm. Foram utilizados dois espaçamentos entre plantas, 0,10 m e 0,20 m. Em cada parcela foram coletadas 

12 plantas das duas linhas centrais, sendo excluídas as bordaduras. As plantas coletadas foram cortadas rentes ao 

solo e de cada planta fez-se a pesagem total, menos as raízes. Separadamente, pesou-se o caule, a folha, a 

inflorescência masculina e as espigas. Na irrigação deficitária por gotejamento se utilizou 50% das necessidades 

de água da planta. O delineamento foi em blocos ao acaso com 4 repetições e as análises estatística forma feitas 

através do programa estatístico Sisvar. Observou-se no espaçamento 0,10 x 0,80 m maior rendimento de massa 

verde dos órgãos vegetais e total (P<0,05), quando comparado com o espaçamento 0,20 x 0,80 m. Conclui-se 

que a produtividade do milho aumentou com o aumento na população de plantas de 62.500 plantas/ha
-1

 para 

125.000 plantas.ha
-1

. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação de bovinos, rendimento de biomassa, população de plantas. 

 

Cultivation of maize (Zea mays L.) hybrid AG 1051, in different spacings, 

with drip irrigation in the Agreste region of Alagoas. 

 

ABSTRACT: The maize (Zea mays L.) is a plant of family Poaceae, annual culture, and can reach up to 4 

meters height, is one of the main species of cereals used in the world. In Brazil it is extremely important, both for 

human consumption, the animal feed, mainly in the form of silage for the semiarid region. This research sought 

to improve the yield of maize AG 1051, for production of silage, with different spacings and use of drip 

irrigation in different populations of plants. The tests were in an area of experimental plots with 4 rows spaced 

from each other by 0.80 cm, each line with 5 meters length. Were used two spacings between plants, 0.10 m and 

0.20 m. In each plot, were collected 12 plants of two central line, being excluded the edges. The plants were 

collected at ground level and was weighed, the less the roots. Separately were weighed plant organs, stalk, leaf, 

corn cob and male inflorescence. The experimental was in blocks at random, and was used the statistical 

program Sisvar for statistical analysis. The results obtained to productivity of the biomass was larger of the 

spacing 0x20 x 0.80 m with yield of 25130.76 kg/ha. It was noted that the productivity of maize increases with 

the reduction in spacing between plants, maintaining the same distance between lines for the AG 1051 hybrid. 

 

KEY WORDS: Semiarid, biomass yield, deficit irrigation. 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
55 

 

INTRODUÇÃO  

 

O milho (Zea mays L.) é uma planta que faz parte da família Poaceae, sendo cultura anual e seu tamanho 

pode chegar até 4 metros de altura, trata-se de uma das plantas mais cultivadas e de maior interesse, tornando-se 

uma das principais espécies de cereais utilizadas no mundo (MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2002). Só no Brasil, 

foram cultivados em 2012 mais de 15 milhões de hectares (IBGE, 2013). 

No Brasil a cultura do milho é extremamente importante, tanto para alimentação humana, como para 

alimentação animal, a exemplo de sua utilização na alimentação dos bovinos, principalmente na forma de 

silagem na região semiárida brasileira, pois, por ser uma região com grande déficit hídrico, a formação de 

silagem pode contribuir fortemente para a alimentação animal. Segundo Backes et al (2001), a silagem é uma 

importante forma de armazenar alimentos para os animais para sua utilização no período de estiagem, é o 

alimento que resulta da fermentação anaeróbica com propriedades nutritivas semelhantes à forragem que lhe deu 

origem. De todas as espécies utilizadas para a silagem, o milho é a mais indicada por apresentar melhor 

qualidade, por conseguinte, melhor desempenho do rebanho tanto para a produção de leite como de carne.  

Alagoas possui áreas com plantio de milho na zona da mata, agreste e sertão, ou seja, em todas as regiões 

do estado, contudo a produção é insuficiente para atender a demando local, com baixa produtividade, segundo a 

CONAB (2017), com média bem menor que a média nacional. Atualmente existem variedades indicadas para 

região que podem contribuir com melhoria na produtividade e um dos híbridos indicados para produção de milho 

em grãos e silagem na região é o AG 1051. 

Um dos fatores que pode contribuir com a melhoria na produtividade do milho é o uso da irrigação, 

contudo uma considerável área agricultável na região não tem água para irrigar ou mesmo possui água 

disponível em pequenas quantidades, suficiente apenas para seu uso em poucas áreas irrigadas. 

Diante do exposto, considerando ainda que a disponibilidade de alimentos para os animais na região 

agreste é drasticamente reduzida no período de estiagem, e que se o produtor não armazenar alimentos para o 

período seco, os animais domésticos são fortemente afetados reduzindo a produção de carne e leite e, 

consequentemente, afetando a renda das famílias dos agropecuaristas. A presente pesquisa buscou melhorar o 

rendimento do híbrido de milho AG 1051, o mais cultivado na região para produção de silagem, utilizando 

irrigação por gotejamento em populações diferentes de plantas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar Arapiraca, localizado no munícipio de 

Arapiraca, região agreste do estado de Alagoas, região essa, caracterizada por ter a maior quantidade de meses 

do ano sem precipitação pluviométrica, com período chuvoso normalmente ocorrendo nos meses de maio, junho 

e julho.   

 Os testes foram em uma área experimental tendo cada parcela 4 linhas espaçadas entre si por 0,80 cm e 

cada linha com 5 metros de comprimento. Foram utilizados dois espaçamentos diferentes entre plantas que 

foram de 0,10 m e 0,20 m. O milho selecionado para o experimento foi o AG 1051. A semeadura ocorreu no dia 

24 de fevereiro de 2017. A emergência da maioria das plântulas ocorreu no dia no dia 29 de fevereiro. 

A irrigação foi por gotejamento, utilizando como fonte de energia, a energia solar e eólica, oriundas de 

um sistema existente na área da pesquisa. Utilizou-se uma lâmina média diária de 2,5 mL durante o ciclo da 

cultura. 

A adubação de fundação ocorreu no dia anterior à plantação, já a adubação de cobertura 25 dias após a 

emergência das plântulas, conforme indicação na análise de solo, o adubo foi colocado ao longo da linha de 

plantio, distante aproximadamente 0,10 m. Importante salientar também que houve controle manual das plantas 

daninhas, conforme a necessidade e usou-se agrotóxicos para controle de praga, também conforme a necessidade 

e indicações técnicas. 

Em cada parcela foram coletadas 12 plantas das duas linhas centrais sendo excluídas as bordaduras. As 

plantas coletadas foram cortadas rentes ao solo e de cada planta fez-se a pesagem total, menos as raízes. 

Separadamente, pesou-se o caule, a folha, a inflorescência masculina e as espigas. As variáveis avaliadas foram: 

peso da biomassa total, peso das folhas, peso dos caules, peso das espigas e peso das inflorescências masculinas.  

O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro repetições e utilizou-se o programa estatístico Sisvar 

para as análises estatísticas. Os resultados foram plotados em gráficos para melhor compreensão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Detectou-se que houve diferença significativa no rendimento da cultura quando se comparou o plantio em 

quantidades diferentes de plantas por área, mantendo-se o mesmo espaçamento entre linhas e aumentando a 

quantidade de plantas por área, através da redução do espaçamento entre plantas dentro da mesma linha. No 

espaçamento 0,10 x 0,80m, cuja população foi de 125.000 plantas/ha, observou-se maior rendimento médio da 

biomassa total (p<0,05) que foi de 28.972,32 kg/ha, enquanto o rendimento obtido no espaçamento 0,20 x 0,80 

m foi de 25.130,76 kg/ha (Figura 1).  

 

Figura 1. Rendimento de massa verde do híbrido de milho AG 1051, submetido a duas populações de plantas, 

em sistema de irrigação deficitário por gotejamento. Arapiraca, Alagoas. 2017. 

 

 
 

 

Quanto ao rendimento específico de cada órgão vegetal, obteve-se diferença significativa para todos os 

órgãos testados. No espaçamento 0,10 x 0,80 m, ou seja em população de 125.000 plantas/ha, detectou-se maior 

rendimento médio do caule quando comparado com o rendimento médio observado no espaçamento 0,20 x 0,80 

m (população de 65.000 plantas/ha). O rendimento médio do caule no espaçamento 0,20 x 0,80 m foi de 7.971,1 

kg/ha, valor inferior ao rendimento médio do caule no espaçamento 0,10 x 0,80 m, que foi de 8.675,7 kg por 

hectare, ou seja, na população maior houve um incremento de 704,60 kg/ha. Para as folhas obteve-se rendimento 

médio de 7.580,15 kg/ha no espaçamento 0,20 x 0,80 m, valor inferior em 1.847,03 kg/ha quando comparado ao 

rendimento médio para folha no espaçamento 0,10 x 0,80 m que foi de 9.427,18 kg/ha. Para a espiga, cujo peso 

obteve-se pesando a espiga com palha, sementes e sabugo, observou-se um rendimento médio de 9.486,01 kg/ha, 

valor inferior ao rendimento médio obtido no espaçamento 0,10 x 0,80 m que foi de 10.541,06 kg/ha, ou seja, na 

população maior, houve um aumento de 1.055,05 kg/ha. Para inflorescência, o rendimento médio foi de 234,11 

kg/ha no espaçamento 0,20 x 0,80m, enquanto no espaçamento 0,10 x 0,80 m o rendimento médio foi, também 

superior, com média de 321,62 kg/ha (Figura 2). 

Esses dados levam a ponderar que com o maior adensamento das plantas na linha, as folhas tiveram 

crescimento proporcional, que foi de 24,37%, superior ao rendimento de caule e espiga, que tiveram incremento 

de 8,84% e 11,12%, respectivamente. Tal fato ocorre quando as plantas em ambientes mais competitivos por luz 

solar, crescem mais em direção à luz, buscando melhorar sua atividade fotossintética.  
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Figura 2 – Rendimento de massa verde para os órgãos vegetais do híbrido de milho AG 1051, submetido a duas 

populações de plantas. B = espaçamento 0,30 x 0,80m e C = espaçamento 0,10 x 0,80 m. Arapiraca, Alagoas, 

2017. 

 
 

 

Os resultados encontrados são semelhantes com estudos realizados por Argenta et al. (2001) com dois 

híbridos de milhos e Porto (2011) com diferentes variedades de milho, ambos utilizando diferentes 

espaçamentos, neste caso entre linhas, pois, ao testarem o rendimento de grãos notam que houve um maior 

rendimento em espaçamentos mais adensados, ou seja, a produção de grãos foi influenciada pela redução de 

espaçamento, logo, no teste em questão não houve avaliação especifica para grãos, contudo, evidencia-se a 

possibilidade de aumento no rendimento das plantas de milho com o aumento de população dentro da quantidade 

de indivíduos testados no experimento, assim pondera-se que nas populações testadas houve uma distribuição 

equidistante das plantas, pois, segundo Sangoi (2001) plantas espaçadas de forma equidistantes competem menos 

por nutrientes do solo e assim é possível obter maiores produções. Portanto, o híbrido AG 1051 adaptou-se bem 

ao arranjo de plantas com maior população, concordando em parte com Argenta et al. (2001) e Porto (2011), e 

que os maiores rendimentos para os demais órgãos das plantas são fatos importantes quando se trata de produção 

de silagem.  

 

CONCLUSÕES 

1. A produtividade do milho aumenta com a redução no espaçamento entre plantas, mantendo a 

distância entre linhas, para o híbrido AG 1051. 

2.  A produção de biomassa é afetada positivamente com aumento da população de plantas de 62.500 

para 125.000 plantas/ha, mesmo considerando um maior peso das plantas individualmente para o 

espaçamento menor. 

3. Um melhor arranjo de plantas permite uma maior adequação das plantas no solo, mantendo-se 

equidistância entre plantas, promovendo assim um maior rendimento de biomassa. 
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RESUMO: A cultura do feijão é um das mais importantes para os agricultores da América Latina, porem 

sujeito a sofrer perdas significativas devido a patógenos presentes no solo. No Brasil, o feijoeiro comum 

(Phaseolus vulgaris L) é um dos produtos agrícolas de maior importância socioeconômica, principalmente, pelo 

fato de ser uma das fontes primordiais de proteínas e energia na alimentação da maior parte da população. O 

feijão (Phaseolus vulgaris L.) ocupa lugar de destaque na agricultura brasileira, sendo caracterizado como forte 

produto no mercado interno, cujos grãos representam uma importante fonte de proteína e minerais na dieta da 

população, além de possuir notória importância sócio-econômica. O feijoeiro comum é a espécie mais cultivada 

do gênero Phaseolus no mundo. Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento fenológico do feijão 

Phaseolus vulgaris L, no município de Arapiraca- AL. O trabalho foi realizado no Polo Tecnológico 

Agroalimentar de Arapiraca, Bairro Bananeira. O experimento foi realizado com o feijão da variedade IAC 

Imperador. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, com 10 repetições, totalizando 3 tratamentos e 

6 parcelas. A semeadura foi realizada de forma manual, utilizando o espaçamento de 0,30m entre plantas e 

0,50m entre linhas e 3,60m linear por fileiras. Foi possível observa que dentre os blocos foi possível concluir que 

o bloco B05P02 apresentou resultados significativos com o maior índice para as variáveis alturas da planta e 

numero de folíolos. Foi possível concluir que todos os blocos apresentaram respostas significativas em relação 

aos tratamentos fornecidos.  

PALAVRA CHAVE: Feijão, Phaseolus vulgaris, desenvolvimento.  

 

Phenol development of Phaseolus vulgaris L beans in the semiarid 

Alagoano.  
 

ABSTRATE: Bean cultivation is one of the most important for Latin American farmers, but subject to 

significant losses due to pathogens present in the soil. In Brazil, common bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of 

the agricultural products of major socioeconomic importance, mainly because it is one of the primordial sources 

of protein and energy in the diet of the majority of the population. Beans (Phaseolus vulgaris L.) occupy a 

prominent place in Brazilian agriculture, being characterized as a strong product in the domestic market, whose 

grains represent an important source of protein and minerals in the diet of the population, besides having a 

notable socioeconomic importance. Common bean is the most cultivated species of the genus Phaseolus in the 

world. The objective of this work was to evaluate the phenological development of Phaseolus vulgaris L beans, 

in the city of Arapiraca - AL. The work was carried out at the Arapiraca Agro-Food Technological Pole, 

Bananeira Neighborhood. The experiment was carried out with bean variety IAC Emperor. A randomized 

complete block design was used, with 10 replications, totaling 3 treatments and 6 plots. Seeding was done 

manually using 0.30m spacing between plants and 0.50m between rows and 3.60m linear rows. It was possible to 

observe that among the blocks it was possible to conclude that the B05P02 block presented significant results 

with the highest index for the plant height and number of leaflets. It was possible to conclude that all the blocks 

presented significant responses in relation to the treatments provided. 

 

KEW: Beans, Phaseolus vulgaris, development. 

 

INTRODUÇAO  
 

A cultura do feijão é um das mais importantes para os agricultores da América Latina, porem sujeito a 

sofrer perdas significativas devido a patógenos presentes no solo. No Brasil, o feijoeiro comum (Phaseolus 

vulgaris L) é um dos produtos agrícolas de maior importância socioeconômica, principalmente, pelo fato de ser 
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uma das fontes primordiais de proteínas e energia na alimentação da maior parte da população (OLIVEIRA, 

2005). 

A cultura dessa leguminosa e consideravelmente diversa e é conhecida como cultura de subsistência em 

áreas pequenas com uso mínimo e insumos (BORGES E CARNEIRO, 2006). 

O feijoeiro é cultivado em todos os estados brasileiros, nas mais variadas condições de clima, manejo e 

em diferentes épocas de semeadura. Por isso, essa cultura compõe desde sistemas agrícolas com baixo uso 

tecnológico, com objetivo principal de subsistência, até sistemas agrícolas intensivos irrigados, altamente 

tecnificados. 

O feijão é um dos alimentos básicos de vários povos, principalmente do brasileiro, constituindo a sua 

principal fonte de proteína vegetal. Seu teor proteico pode chegar a 33% com valor energético de 341 cal/100g 

(Pompeu, 1987). Nos últimos cinco anos a produção de feijão no Brasil variou de 2,3 a 3,2 milhões de toneladas 

numa área que tem se mantido entre 4500 a 5800 mil hectares (BANNO, 1994). 

O feijoeiro comum é uma planta altamente exigente em nutrientes e, por ser de ciclo curto e ter um 

sistema radicular não tão vigoroso, que fica confinado nas primeiras camadas de solo, necessita que os nutrientes 

estejam prontamente disponíveis nos momentos de demanda, para não limitar a produtividade (SILVA; 

SILVEIRA, 2000). 

O feijoeiro é cultivado em praticamente todas as pequenas propriedades rurais, que geralmente utilizam 

baixo nível tecnológico, obtendo produtividade média de 836kg ha-1 na safra 2006/2007 (MAPA 2007). 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) ocupa lugar de destaque na agricultura brasileira, sendo caracterizado 

como forte produto no mercado interno, cujos grãos representam uma importante fonte de proteína e minerais na 

dieta da população, além de possuir notória importância sócio-econômica. O feijoeiro comum é a espécie mais 

cultivada do gênero Phaseolus no mundo (YOKOYAMA, 2002). 

No Brasil há um grande numero de genótipos com características distintas dos mais variados grupos 

comerciais (preto, carioca, roxo e outros), no entanto feijoeiro do grupo mesoamericano é preferido pela 

população, e esta preferencia se dá pelos tipos de grãos cariocas e pretos (CARBONELL et al.,2000). 

A população e o espaçamento entre plantas interferem na quantidade de água, luz e nutrientes utilizados 

pela cultura. Alterações morfológicas como altura das plantas, área foliar e ramificações formadas determinam a 

plasticidade da cultivar utilizada (BRADSHAW, 1965). 

O gênero Phaseolus pertencente a família Fabaceae é uma planta herbácea cujo sistema radicular 

pivotante atinge aproximadamente 20cm de comprimento, com maior parte localizada nos 10 cm superficiais do 

solo. O caule herbáceo, as folhas são pecioladas, trifolioladas, alternas, exceto as principais que são simples e 

opostas. O fruto de P. vulgaris L, é um legume denomido popularmente de vagem. As vagens são retas ou 

ligeiramente curvas, achatadas ou arredondadas, em geral com três a sete sementes (VIEIRA, 1967). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento fenológico do feijão Phaseolus vulgaris L, no 

município de Arapiraca- AL.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

O trabalho foi realizado no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, Bairro Bananeira, em um 

solo franco-arenoso  argiloso de cor vermelha. O preparo do solo foi feito com uma aração, não foi utilizado 

nenhuma adubação nem correção de solo. Antes da instalação do experimento, em cada safra de cultivo, foram 

coletadas amostras de solo na camada de 0 a 0,20 m de profundidade, para realização de análises químicas, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 1. O experimento foi realizado com o feijão da variedade IAC 

Imperador cuja variedade foi plantada no mês de junho/2017. Foi utilizado o delineamento em blocos 

casualizados, com 10 repetições, totalizando 3 tratamentos e 6 parcelas. A semeadura foi realizada de forma 

manual, utilizando o espaçamento de 0,30m entre plantas e 0,50m entre linhas e 3,60m linear por fileiras. Cada 

parcela tinha 4 linhas com 12 plantas cada, totalizando 48 plantas por parcelas, sendo a área útil 20 plantas.  

Os dados foram coletados semanalmente fazendo o acompanhamento das seguintes variáveis:  

a)Altura da Planta, coletou-se 10 plantas  da segunda e terceira linha de cada parcela, medindo a altura 

do colo ate o ápice de cada planta com régua graduada em centímetros; b) Quantidade de folíolos, por plantas da 

segunda e terceira linha de cada parcela. 

Após 8 coletas posteriormente  avaliou-se outros índices filotécnicos como: Quantidade de folhas; Peso 

das folhas; Altura do caule, com régua graduada em centímetros; Peso do caule; Quantidade de vagens por 

plantas, foi determinado mediante a contagem do número total de vagens com pelo menos um grão por planta, 

avaliado em 10 plantas coletadas dentro da área útil de cada área experimental; Comprimento da vagem, com 

régua graduada em centímetros; Diâmetro da vagem, os dados foram obtidos com a utilização do paquímetro; 

Quantidade de grãos por vagens; Comprimento da raiz, com régua graduada em centímetros e Peso da raiz. 
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Os dados foram compilados em planilha Microsoft Excel, e depois analisado pelo soft estatístico 

Assistat , sendo as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Tabela 1. Atributos químicos do solo, na profundidade de 0 a 0,20 m, antes da instalação do experimento, 

no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca. 

pH (em água) Na P K Ca+Mg Ca Mg Al H+Al 

    5,45 14 4 31    1,7 130 0,4 0,17   1,7 

 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

 
A análise de variância conjunta dos dados relativos aos componentes de rendimento do feijoeiro,  

durante o experimento de campo detectou efeito significativo sobre o rendimento de grãos e seus componentes, e 

todos se mostraram influenciados no fator tratamentos. Portanto, não foram detectados efeitos significativos dos 

blocos. Pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade nota-se que, as populações de plantas por tratamentos 

estudados, afetaram significativamente a produtividade. De acordo com Gomes (1990) citado em Valério (1999), 

em estudos realizados com a mesma cultivar, resultou numa baixa precisão experimental nas parcelas.  

Na tabela 2, observou-se que o maior potencial para altura da planta esta associado ao aumento de 

números de sementes por plantas, juntamente com o ciclo vegetativo e reprodutivo da planta, concordando com 

os resultados por Coimbra et al. (1999). Dentre os blocos foi possível concluir que o bloco B05P02 apresentou 

resultados significativos com o maior índice para as variáveis alturas da planta e numero de folíolos . O índice da 

área foliar são evidentes, o que está de acordo com dados de Lopes et a. (1986), onde foi possível observar que 

entre as medias observadas houve resultados significativos, fazendo com que os  tratamentos obtivesse um bom 

desenvolvimento fenológico.  

 

Tabela 2: Analise das variáveis dos Blocos por Parcelas. 

 
 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
62 

CONCLUSÃO 

 
Foi possível concluir que todos os blocos apresentaram respostas significativas em relação aos 

tratamentos fornecidos.  
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RESUMO: A carne suína apresenta grande importância quanto ao consumo e a produção mundial, contudo, 

os índices de consumo no Brasil ainda são baixos. Objetivou-se com este trabalho identificar as principais 

características observadas no momento da compra, e principais cortes cárneos desejados pelos consumidores de 

carne suína em Santana do Ipanema- Al. Foram aplicados cem questionários contendo 12 questões objetivas 

referentes ao consumo de carne suína e com questões estratificação social. Para a seleção dos entrevistados 

foram observados os seguintes critérios: se os mesmos consumiam carne (bovina, suína, de aves ou de peixe), 

possuíam mais de dezoito anos de idade e eram residentes da cidade avaliada. De acordo com os resultados 

obtidos, demonstrou que seu maior consumo (57%) ocorre esporadicamente, e (32%) duas vezes na semana, 

quanto ao corte cárneo mais consumido foi evidenciado a bisteca com (69%), fator este que pode estar 

relacionado pela facilidade de encontrar este corte nos pontos de comercialização ou pela facilidade do preparo 

no domicilio. Foi observado que a falta de informações sobre o valor nutritivo e a procedência da carne e seus 

derivados atrelados ao preconceito é o principal impedimento do consumo da carne. Desta forma estratégias 

podem ser lançadas para salientar os benefícios da qualidade da carne suína, permitindo que a mesma consiga 

alcançar um maior índice de preferência de consumo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: consumidores, cortes cárneos, suínos 

 

Diagnosis of the frequency of consumption of pork in the municipality of 

Santana do Ipanema- AL 

 

ABSTRACT: Pork is of great importance in world consumption and production, however, consumption rates 

in Brazil are still low. The objective of this study was to identify the main characteristics observed at the time of 

purchase, and the main meat cuts desired by the pork consumers residing in Santana do Ipanema-Al. The 

interviews were conducted using a questionnaire, containing 12 objective questions regarding the consumption 

of pig meat. To verify the statistical analysis, the Microsoft Excel program was used. According to the results, 

the highest consumption (57%) occurred sporadically, and (32%) twice in the week, the most consumed meat cut 

was evidenced the steak with (69%), which factor may be Related by the ease of finding this cut at the marketing 

points or by the ease of preparation at home. Thus, making it clear that the lack of information about the 

nutritional value and origin of meat and its derivatives linked to prejudice is the main impediment to the 

consumption of meat. In this way strategies can be launched to Benefits of pork quality, allowing it to achieve a 

higher consumer preference index. 

 

KEYWORD: consumers, Meatcuts. 
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INTRODUÇÃO 

 
A suinocultura é uma das atividades da agropecuária mais difundida e produzida no mundo todo, sendo a 

carne suína uma das proteínas animais mais consumidos nos diversos continentes, representando grande 

importância econômica em diversos países (THOMS et al., 2010).  A produção mundial de carne suína alcançou 

as 104,363 milhões de toneladas em 2012, sendo a China, o país que ocupou a primeira posição em produção 

mundial, seguido do bloco da União Europeia e em terceiro lugar os Estados Unidos da América. A produção de 

carne suína no Brasil representou 3,1% da produção mundial (SEAB, 2013) 

Pode-se atribuir o baixo consumo da carne suína pelos brasileiros, em parte, a conceitos equivocados a 

respeito deste alimento, uma vez que, persiste na opinião pública, mesmo em classes socioeconômicas 

favorecidas e com maiores esclarecimentos, o mito de que a carne suína é muito gorda, tem alto nível de 

colesterol e difícil digestão (BEZERRA et al. 2007). Tais conceitos são transmitidos de geração para geração, 

sem fundamentos técnicos ou científicos. 

Comparando o consumo da carne suína no Brasil com os demais tipos decarne, como a bovina e a de 

aves, por exemplo, a carne suína ainda apresenta umconsumo menor no país. Conforme Horta et al. (2010) o 

menor consumo de carnesuína no Brasil pode estar relacionado em grande parte aos mitos e lendasrelacionados 

as possíveis efeitos deletérios da carne suína sobre a saúde doconsumidor. 

Devido à escassez de conhecimentos sobre as características da carne suína, e sobre suas qualidades na 

alimentação humana, é necessário o aumento de estudos que cresçam as dimensões da visão precipitada que a 

sociedade possui da carne suína. 

Bezerra et al. (2007) e Falleiros, Miguel e Gameiro (2008) relataram que existe a formação de uma 

imagem negativa associada à carne suína, tais como, “acarne suína é muito gorda”, “com alto nível de 

colesterol” e de “difícil digestão”,resultante de uma série de fatores culturais e educacionais enraizados na 

sociedadebrasileira, transmitidos de geração para geração, sem bases científicas. Istodemonstra a importância da 

avaliação do perfil consumidor em questão e dodesenvolvimento de ações de marketing para a quebra efetiva 

destes paradigmas. 

Pardiet al. (2005) comenta que a idade dos animais também exerce importância relevante, onde, a carne 

oriunda de animais mais jovens geralmente devem apresentar um conteúdo de umidade maior e menores teores 

de gordura, proteína e sais minerais, em relação aos adultos, além de serem menos predispostos ao acúmulo de 

gordura subcutânea e intermuscular. Quanto ao sexo, as fêmeas apresentam maior predisposição para a formação 

da gordura que os machos inteiros e os animais castrados tendem ao maior acúmulo de gordura. 

Segundo Pardiet al. (2005) a carne é constituída por proteínas ricas em aminoácidos essenciais e sua 

composição apresenta forma relativamente constante no conteúdo de proteínas, lipídios, sais minerais e umidade. 

Conforme Pardiet al. (2005) e Damodaran, Parkin e Fennema (2010) a composição química da carne é muito 

variável em função da espécie, raça, sexo, idade, estado nutricional e nível de atividade do animal, de modo que, 

a raça representa o fator que exerce acentuada influência quanto ao conteúdo de gordura acumulada. 

Inúmeros fatores são considerados pelos consumidores no momento da aquisição da carne. Daguer (2009) 

comenta que fatores como preço, cor, corte, teor de gordura, aparência da embalagem, dentre outros, são 

importantes na avaliação da qualidade da carne, por exemplo. Além disso, após a compra, atributos sensoriais 

como suculência, maciez e sabor determinam se o consumidor voltará a comprar o produto. A importância dos 

atributos é influenciada pelo consumidor e pelas preferências regionais, entre seus hábitos, costumes ou na 

capacidade de garantir informações a respeito da qualidade do produto. 

Em relação aos cortes cárneos suínos, observa-se grande variedade de cortes, além da existência de 

miúdos, muito utilizados na fabricação de outros produtos cárneos. Sarcinelli et al. (2007) comenta que um dos 

melhores cortes suínos é o pernil, muito utilizado para pratos assados e, principalmente, na fabricação de 

presuntos. Todas as partes do suíno são praticamente aproveitáveis seja toucinho, orelhas, pés, rabos, retalhos 

suínos, muitos vendidos no kit feijoada, ou ainda podem ser encontrados para serem vendidos separadamente.  

Objetivou-se com este trabalho identificar as principais características observadas no momento da 

compra, e principais cortes cárneos desejados pelos consumidores de carne suína residentes em Santana do 

Ipanema- Al. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este trabalho foi realizado na cidade de Santana do Ipanema-AL, mais precisamente nos bairros 

Monumento, Lagoa do Junco, Domingos Acácio e Camuxinga. A cidade de Santana do Ipanema é uma das 
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microrregiões do estado brasileiro de Alagoas pertencente à mesorregião sertão alagoano. Sua população foi 

estimada em 2016 pelo IBGE em48.033 habitantes e possui uma área de 437,878 km². 

O poder de concentração de Santana do Ipanema que se constitui um centro urbano importante, com uma 

grande zona de influência a praticamente todo sertão alagoano. As relações de Santana do Ipanema com as 

demais cidades localizadas na Microrregião não se restringem apenas á sua função comercial, mas também tem a 

ver com a dinâmica do emprego, dos serviços educacionais, de saúde, administrativos e financeiros. 

A pesquisa foi realizada no período de maio a junho de 2017, através da aplicação de questionários 

estruturados no qual continha informações sobre: principais cortes cárneos consumidos, suas características e 

predileção, e também o poder aquisitivo dos entrevistados. Foram entrevistadas 100 pessoas escolhidas de forma 

aleatória com o intuito de obter uma distribuição heterogênea da população quanto ao perfil socioeconômico do 

consumidor, gênero e idade, concluindo assim em um total de 12 perguntas. Os dados foram analisados e 

expressos em freqüências relativas utilizando o programa Microsoft Excel para construção de tabelas e gráficos. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os entrevistados 54% consistia no sexo masculino e 46% eram pertencentes ao sexo feminino 

(Gráfico 1), com relação a faixa etária dos entrevistados constatou-se o maior percentual (28%) na categoria de 

21-30 anos de idade (Gráfico 2), e com 24% os indivíduos que se enquadravam de 31 a 40 anos, conferindo 

assim pessoas de hábitos mais maduros e de opiniões formadas em relação aos parâmetros aqui avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolaridade dos entrevistados analisada demonstrou que apenas 7% possuem o nível superior 

completo, seguindo de 8% da população que eram analfabetos, sendo que a maior escolaridade evidenciada neste 

estudo foi de 27% paras os graus de escolaridade de ensino médio Completo e ensino fundamental incompleto 

representados pelo Gráfico 3.     

Coelho et al., (2009) evidencia que o nível educacional apresenta como um ponto negativamente com a 

probabilidade de aquisição dos produtos da cesta pesquisada, especialmente para os produtos básicos.  

 

 

Gráfico 1. Gênero dos entrevistados 
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A renda familiar pode ser um fator que influencia na aquisição de produtos cárneos, principalmente em 

relação a cortes nobres ou cortes sofisticados, a maior expressividade encontrada no estudo foi de 62% da 

população com renda familiar de até um salário mínimo segundo um estudo realizado por Coelho et al., (2009) 

relatou que o  

A renda familiar pode ser um fator que influencia na aquisição de produtos cárneos, principalmente em 

relação a cortes nobres ou cortes sofisticados, a maior expressividade encontrada no estudo foi de 62% da 

população com renda familiar de até um salário mínimo segundo um estudo realizado por Coelho et al., (2009) 

relatou que o efeito da variável da renda familiar mensal relacionado ao efeito da probabilidade de aquisição é 

negativo para os produtos básicos e positivos para os demais produtos. 
É importante enfatizar que a renda está diretamente relacionada ao poder de compra de uma população, se 

a mesma se encontra em níveis baixos interfere diretamente na aquisição de alimentos, seja pela a escassez de 

recursos financeiros ou pelo instinto de prevenção para futuros imprevistos, contudo Carvalho (2007) relata que 

nos últimos anos o consumo per capita de alimentos em geral, principalmente de carne reduziu o mesmo o 

associou ao declínio do nível de renda no Brasil desde 1998. 

Gráfico 2. Escolaridade da população entrevistada 
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A frequência de Consumo demonstra o hábito alimentar da população e a composição dietéticos, a 

população estudada demonstrou que seu maior consumo (57%) (Gráfico 5) ocorre esporadicamente, podendo 

estão associadas a mitos que existem sobre o consumo desta carne em estágios fisiológicos em relação a nos 

seres humanos, em períodos específicos do ano ou está relacionado a doutrinas religiosas. Roppa (2002) 

trabalhando sobre a avaliação do consumo de carne suína em relação aos mitos ligados a este produto cárneo 

evidenciou que 35% dos entrevistados relataram o não consumo da carne com a justificativa de que a mesma faz 

mal à saúde. 

 

Quanto aos parâmetros avaliados no momento de aquisição do produto 58% relataram na observação da 

cor do produto, 20% na textura da peça e 10 % no preço (Gráfico 6), desconstruindo um conceito de que a renda 

é um fator limitante na hora de aquisição de carne suína, sendo o terceiro aspecto observado na hora da compra, 

demonstrando que os aspectos físicos e visuais são os mais criteriosos e talvez o melhor método que os mesmos 

encontraram para adquirir produtos de qualidade. Segundo Silva (2009) em relação ao produto, os consumidores 

Gráfico 4. Frequência de consumo 

Gráfico 3. Renda Familiar 
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apreciam mais os aspectos visuais como cor e a gordura, a limpeza da peça e aspectos relacionados ao sabor e 

maciez quando comparada as informações sobre o produto e sua respectiva origem apresentadas na embalagem. 
 
 

 

 

 A preferência de aquisição do produto em relação à forma in natura ou industrializada, demonstrou que 

91% (Gráfico 7) afirmaram que compram ou tem preferência pela carne vendida in natura, demostrando uma 

similaridade com achados evidenciados por Bezerra et al., (2007) onde os consumidores apresentaram um 

efetivo de 77,67% da população que compram a carne suína in natura executada de forma planejada e 22,33%, 

que também compram in natura porém por impulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto em relação ao sexo do animal como preferência da carne 55% relataram não ter preferência pelo 

sexo do animal que deu origem a carne, contudo 34% afirmaram que preferem o consumo de carne oriunda de 

animais machos, e 11% que preferem carnes de fêmeas (Gráfico 8).  

Gráfico 5.  Aspectos observados ao comprar a carne 

Gráfico 6. Preferência do alimento 
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 Quanto aos métodos avaliados no momento do consumo do alimento 34% relataram que selecionam o 

alimento a partir do cheiro e 27% da textura da carne com 27% dos entrevistados, fatores este que estão 

diretamente ligados com a qualidade do produto a ser adquiridos, segundo Hogg (1991) a textura da carne é 

afetada através de diferenças no crescimento do tecido conectivo influenciada pela aptidão e idade do animal e 

pelo tipo de músculo avaliado. Porem a cor foi representado por 28% dos indivíduos como a característica mais 

avaliada, porém 80% (Gráfico 9)dos entrevistados relatam que preferem a carne mais clara, segundo Culau et al., 

(2002) para as carnes com padrões de coloração clara ou pálida e alta incidência de PSE são fatores atribuídos de 

animais cujo composição genotípica está ligada a suínos heterozigotos. 

Fatores ligados ao teor de gordura na carne também foram evidenciados como preferências na escolha do 

produto, 84% relatam que escolhem carne com menos teor de gordura, porém o teor de gordura está relacionado 

às características genética do animal, fator este é inerente ao local de comercialização, sendo que uma unidade de 

comercialização adquiriu os produtos de empresas comum padrão racial e de uniformidade de rebanho teremos 

um padrão de carne diferenciado com menor porcentagem de gordura de cobertura e presença significativa de 

gordura entremeada, porém se aquisição deste produto ocorre em comércios de baixa exigência em relação a 

padrões e acabamento de carcaça este produtor terá uma desuniformidade e maior percentual de gordura de 

cobertura. 

Gráfico 7. Preferência de consumo em relação ao sexo do animal 

Gráfico 8.  Métodos observados de avaliação da carne na hora do consumo 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
70 

 Quanto ao corte mais consumido foi evidenciado a bisteca com 69%, (Gráfico 10) fator este que pode 

estar relacionado pela facilidade de encontrar este corte nos pontos de comercialização ou pela facilidade do 

preparo no domicilio. O outro corte de maior consumo foi o coxão duro com 17% da população que consomem, 

dados semelhantes foram encontrados por Bezerra et al., (2007), onde a bisteca é o corte comercial de maior 

preferência entre os consumidores, com 52,35%; porém divergentes nos cortes referentes a costela, com 27,52%. 

Este fator é relacionado com a cultura popular e também a falta de práticas de cortes especiais relacionadas aos 

locais de comercialização. 
 

Gráfico 9. Corte mais consumido 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa permitiu conhecer e avaliar o perfil dos 

consumidores quanto ao consumo de carne suína, uma vez que o comportamento dos consumidores é refletida no 

momento de avaliar os níveis de importância da carne suína, no município de Santana do Ipanema. 

A bisteca e o coxão duro foram os cortes cárneos suínos preferidos pelos 

consumidores entrevistados, sendo considerados cortes de fácil e rápido preparo. 

Quanto aos parâmetros avaliados no momento de aquisição do produto 58% relataram que observam a cor 

do produto, em seguida 20% observam a textura da peça e 10 % o preço.  

Dentre os métodos analisados para avaliação da carne na hora do consumo, o que teve um maior 

percentual foi o cheiro, seguido diretamente pela cor, em relação à coloração uma carne de cor mais clara se 

torna mais atrativa para os consumidores. 
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RESUMO: Inúmeros fatores podem ocasionar o processo de degradação de uma pastagem, desde o manejo 

inadequado até a escolha inapropriada da forrageira, acarretando problemas na sustentabilidade da pecuária, com 

custos adicionais na produção. O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o grau de degradação de uma 

pastagem cultivada com Tifton 85 Cynodon spp no município de Coruripe, Alagoas a partir da análise 

qualiquantitativa de dados de solo e da forrageira. Foram avaliadas as principais práticas de manejo, através da 

aplicação de um questionário, avaliação da cobertura do solo, vigor da forrageira, produção de Matéria seca, 

presença de ervas invasoras e pragas. Para tanto foi utilizado a técnica do quadrado como também o 

caminhamento para a observação da área. Foram coletadas amostras do solo para a análise física e química do 

mesmo. O pastejo é contínuo, sendo ausentes o controle do período de ocupação, é inexistente a pratica de 

correção e nutrição do solo, com taxa de lotação animal alta, provocando uma compactação na camada 

superficial do solo e uma baixa disponibilidade de forragem 0,32kg/MS/m². A avaliação quantitativa geral da 

pastagem constatou 56% da área descoberta, enquadrando a pastagem em um grau de degradação 5, ou seja, 

muito forte devido à queda do vigor da forragem e índices elevados de ervas invasoras. 

 

PALAVRAS CHAVE: Degradação, solo, forragem 

 

Diagnosis of the degree degradation of Tifton 85 grass pasture 
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; Fábio Carvalho Nunes
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ABSTRACT: Numerous factors can lead to the degradation process of a pasture, from the inadequate 

management to the inappropriate choice of forage, causing problems in the livestock sustainability, with 

additional production costs. The objective of this work was to evaluate the degree of degradation of a pasture 

grown with Tifton 85 Cynodon spp in the municipality of Coruripe, Alagoas, Brazil, based on the qualitative 

analysis of soil and forage data. The main management practices were evaluated through the application of a 

questionnaire, soil cover evaluation, forage vigor, dry matter production, presence of invasive weeds and pests. 

For this, the square technique was used as well as the walk for the observation of the area. Soil samples were 

collected for the physical and chemical analysis of the soil. Grazing is continuous, and the control of the 

occupation period is absent. There is no correction and soil nutrition practice, with a high stocking rate, causing a 

compaction in the topsoil and a low forage availability of 0.32kg / MS / m². The general quantitative evaluation 

of pasture found 56% of the area discovered, with pasture in a degree of degradation 5, that is, very strong due to 

the fall of forage vigor and high indices of invasive herbs. 

 

KEYWORD: degradation, soil, forage 

 

INTRODUÇÃO 
 

A degradação da pastagem é um dos fatores que determinam o desempenho do animal, podendo afetar de 

forma significativa no custo de produção e no rendimento final do animal. 

Por definição, designa-se como degradação de pastagem ao processo evolutivo de perda de vigor, 

produtividade e da capacidade de recuperação natural de uma dada pastagem, tornando-a incapaz de sustentar os 
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níveis de produção e qualidade exigidos pelos animais, bem como o de superar os efeitos nocivos de pragas, 

doenças e invasoras (KICHEL et al., 1999). 

Contribuem para a instalação de processos de degradação de pastagens no Nordeste as condições 

edafoclimáticas, o baixo índice tecnológico e o uso e manejo inadequados de pastagens cultivadas. No Brasil 

Central, estima-se que 80% das pastagens cultivadas, que respondem por mais de 55% da produção de carne 

nacional, encontram-se em degradação. Isso afeta diretamente a sustentabilidade da pecuária (PERON et al., 

2004). Se considerarmos apenas a fase de engorda de bovinos, a produtividade de carne de uma pastagem 

degradada pode ser seis vezes inferior a de uma pastagem recuperada ou em bom estado de manutenção 

(MACEDO et al., 2000).  

Nesse sentido, objetivou-se avaliar o grau de degradação de uma pastagem cultivada com Tifton 85 

Cynodon spp no município de Coruripe, Alagoas a partir da análise qualiquantitativa de dados de solo e da 

forrageira. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A área de estudo está localizada entre as coordenadas geográficas de 10°08'18.6"S e 36°21'27.7"W, na 

zona da mata alagoana, no município de Coruripe - Alagoas, em terras pertencentes a Cooperativa Pindorama. 

Compreende uma pastagem de 0,45 ha cultivada com Tifton 85 Cynodon spp, sobre Argissolos distrocoesos 

fragipânicos, de textura média/argilosa, A fraco, fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado 

(EMBRAPA, 2012). A pastagem está inserida dentro de um tabuleiro costeiro com 16 metros de altitude. O 

clima de acordo com a classificação de Köppen é do tipo subúmido seco com pluviosidade média de 296,3mm e 

temperatura máxima e mínima respectivamente de 27,9ºC e 26,1ºC (INMET, 2017). A declividade média da área 

de 24,2% foi obtida seguindo a metodologia preconizada por  Lima et al (2010). 

Para determinação do grau de degradação procedeu-se uma avaliação qualiquantitativa através da coleta 

de dados de solo, da forrageira e dos procedimentos de manejo adotados pelo pecuarista desde implantação até o 

estádio atual. Para tanto, foram coletados dados relacionados a cobertura do solo, frequência e tipo de erosão 

presente, da forrageira e aplicação de um questionário contendo perguntas que objetivaram capturar a forma 

como a área foi manejada. O questionário era composto por 10 perguntas, onde o produtor tinha total liberdade 

de resposta. 

A análise química e física do solo foi realizada de acordo com os critérios da EMBRAPA (2011), com 

coleta de amostras a profundidade de 0 a 20 cm. 

O estágio de degradação da pastagem foi determinado seguindo a metodologia preconizada por Spain e 

Gualdrón (1991), usando como parâmetros relacionados a frequência e tipo de erosão, a fertilidade do solo, a 

presença de ervas invasoras e de pragas e ao vigor e qualidade da forrageira a partir da extração de matéria seca 

total.  

Para tanto foi utilizada a técnica do quadrado para avaliação visual e quantitativa. Um esquadro de 1m
2
, 

foi lançado 18 vezes aleatoriamente a cada 20 passos percorridos em zigue-zague. Dentro do esquadro foi 

avaliado a porcentagem de área descoberta, de plantas invasoras, a produção da forrageira e a presença de 

erosão. Para avaliação quantitativa do Tiffiton 85, a forrageira contida no esquadro foi cortada a 5cm do solo, 

pesada e levada para laboratório onde procedeu-se a extração da matéria seca seguindo metodologia descrita pela 

Silva e Queiroz (2002). 

A área também foi percorrida em caminhamento para quantificar a presença e frequência de cupinzeiros, 

formigueiros e erosão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir das respostas as perguntas contidas no questionário foi possível descrever o histórico de uso e 

manejo da pastagem. A área inicialmente era coberta por vegetação nativa (Mata Atlântica), retirada no ano de 

1998 para o plantio de cana-de-açúcar. Em 2007, foi substituída e passou a ser utilizada como pasto com 

Brachiaria decumbens para criação de bovinos de leite em sistema extensivo, sendo ofertada forragem em 

cochos no próprio local de pastejo.  

O solo da área apresenta naturalmente baixa fertilidade e problemas de infiltração relacionados a presença 

de horizontes coesos e a presença de fragipãs. Durante o período em que foi explorado com a cultura da cana-de-

açúcar não foram realizadas análises de solo, mas eram efetuadas adubações. Em meados de 2011 o Tifton 85 foi 

implantado com preparo manual do solo, porém sem nenhum procedimento de correção e/ou adubação de 
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fundação e manutenção para a forragem. Segundo Rodrigues (2010) à medida que se reduz a fertilidade do solo 

às pastagens começam a entrar em processo de degradação, sendo observado nas forrageiras o início da perda de 

vigor, qualidade e produtividade. A introdução da gramínea requer uma atenção especial em relação à fertilidade 

do solo, uma vez que forrageiras do gênero Cynodon são mais exigente que as forrageiras comumente cultivadas 

no Brasil (WERNER et al., 1996).  

Devido ao alto grau de intemperização os solos da área são ácidos e compostos principalmente por 

caulinita e óxidos/hidróxidos de Fe e Al, o que confere uma baixa CTC (capacidade de troca catiônica). Essas 

características exigem a prática da calagem para redução da acidez do solo, neutralização do Al, redução da 

disponibilidade de Mn (tóxico as plantas quando em excesso), e fornecimento de Ca e Mg. Sendo naturalmente 

pobres em nutrientes, a ausência de um programa de correção e adubação que garantam o suprimento de 

elementos essências ao desenvolvimento da forrageira por si só já constituem um fator que compromete e 

dificulta seu estabelecimento na área no momento em que foi introduzida.  

O pastejo é contínuo, sendo ausentes o controle de altura da forrageira para a entrada e saída dos animais, 

e inexistentes as divisões de pasto para otimizar a área. Isso reflete a inexistência de qualquer tipo de manejo da 

pastagem. O rebanho bovino é deslocado para um outro cercado após ter “raspado todo pasto”, ou seja, quando 

não há mais alimento e regressa periodicamente, após o restabelecimento da forrageira. Não há um período de 

tempo específico para descanso da pastagem, que varia em função da época do ano, sendo o tempo de retorno 

menor em períodos de chuvas, quando comparado com o tempo nos períodos de verão. Segundo Nascimento 

Júnior et al. (1994), o principal efeito provocado pelos animais na pastagem é o da desfolhação, que 

consequentemente reduz a área foliar, perfilhamento, crescimento das raízes e de novas folhas, fatores esses que 

acarretam a degradação da pastagem quando não se utiliza o mecanismo de entrada e saída de animais do pasto 

em relação à altura do mesmo. 

A taxa de lotação de animais na área é aleatória e definida pelo número de animais que o produtor possui. 

Na época do trabalho existiam na área duas matrizes bovinas (409 e 479 kg), duas novilhas (226 e 162 kg), um 

bezerro (70 kg) e uma mula (437 kg) que corresponde a uma lotação de 3,96 UA/ha. A literatura recomenda para 

pastos com Tifton em condições semelhantes e em sistemas extensivos a equivalência de 0,85 UA/ha 

(EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2014).   

O relevo local é forte ondulado (declividade 24,2%) que favorece os processos erosivos. Inácio et al., 

(2007) avaliando o efeito da declividade de terrenos nas perdas de solo constatou que em solos com declives de 

25-30% as perdas foram de 26,85 t ha
-1 

sem cobertura, e de 0,64 t ha
1
c om cobertura. 

Observou-se em vários pontos presença de compactação superficial do solo associada a erosão laminar.  

A baixa qualidade e o vigor da forrageira, foi detectada era visível em vários sítios da pastagem, e sua 

ocorrência impossível de identificação em alguns lugares. A análise visual constatou grande espaçamento entre 

plantas pequeno porte, apontando deficiência nutricional e hídrica (Figura 1 A e B). De acordo com Costa et al., 

(2012), indicadores físicos, como alta resistência à penetração, são eficientes em discriminar áreas com menor 

crescimento e produção de raízes, que reduzem a capacidade de absorção do sistema radicular e afetam a 

produção de biomassa aérea.  

A avaliação quantitativa geral da pastagem detectou um valor de 56% de área descoberta. Dentro da área 

vegetada foi encontrada baixa densidade do Tifton 85, que compunha cerca de 33% da área da pastagem. Cerca 

de 18% da área estava coberta com plantas daninhas em clara competição com a forrageira o que é um fator 

indicativo de perda de produtividade e da instalação dos processos de degradação (Tabela 1). As espécies 

invasoras além de indicarem o decréscimo da fertilidade do solo, podem provocar toxidez alimentar, danos 

físicos aos animais e redução da qualidade do leite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A) Área descoberta na pastagem; B) Deficiência hídrica e nutricional da forragem 
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A diversidade de insetos pode revelar a qualidade ambiental de um sistema e indicar a necessidade de se 

intervir e recuperar uma área, pois são considerados bons indicadores dos níveis de impacto ambiental (WINK et 

al., 2005). Nesse aspecto o frequência de formigueiros na pastagem é um parâmetro indicativo da intensidade da 

degradação. Na área foram detectados 35 formigueiros. Em termos de distribuição isso indica espacialmente a 

presença de 01formigueiro a cada 12,8m2. 

 

Tabela 1. Índices encontrados na área de pastagem cultivada com Tifton 85 (Cynodon datylon) no município de 

Coruripe, Alagoas 

Número do 

esquadro 
Área descoberta 

Quantidade de plantas 

Tifton 85 

Quantidade de ervas 

daninhas 

Quantidade de 

formigueiros 

1 75% 20% 5,0% 0 

2 75% 7,4% 17,65% 0 

3 25% 75,0% - 0 

4 0% 100% - 1 

5 25% 31,3% 43,75% 0 

6 50% 30,0% 20,0% 3 

7 75% 3,3% 21,66% 1 

8 50% 50,0% - 5 

9 50% 41,7% 8,33% 0 

10 50% 21,4% 28,57% 1 

11 75% 4,2% 20,83% 2 

12 50% 28,1% 21,87% 6 

13 75% 15,0% 10,0% 9 

14 25% 65,3% 9,48% 4 

16 75% 18,75% 6,25% 5 

17 75% 9,72% 15,27% 3 

18 100% - - 0 

Média 56% 33% 18% 35 

 

A produção de forragem na matéria natural do Tifton 85 foi de 0,32 kg/m² significando uma produção 

1.440 kg da forrageira para a área total. A matéria seca (MS) calculada foi de 25,11%, valor inferior à média 

estimada para essa forrageira que é de 26,96% de MS (VALADARES et al, 2017). A produção de MS total 

encontrada para a área foi de 361,58 kg/MS. O consumo de matéria seca necessário para alimentar os animais 

que fazem uso da área é de 44,55 kg/MS/dia. A conversão desses valores para dias de pastejo expressam a baixa 

capacidade de suporte alimentar da pastagem e indicam que a gramínea Tifton 85 consegue fornecer alimento 

para o rebanho somente para 8 dias.  

De acordo com Coutinho et al. (2014) a calagem e a adubação potássica em solos distróficos promovem 

incrementos significativos no perfilhamento e na produção de massa seca da parte aérea do capim-Tifton 85, 

sendo que as maiores produções de massa seca foram obtidas a uma saturação por bases de 56% e pH 5,2 nos 

Latossolos. Esses resultados corroboram a necessidade de melhorar a fertilidade do solo da área de estudo como 

forma de possibilitar a expressão do potencial produtivo da forrageira. 

 

CONCLUSÃO 
A baixa cobertura vegetal; a baixa densidade, qualidade e vigor da forrageira; o alto índice de plantas 

invasoras e o grande número de formigueiros na área avaliados em conjunto indicam que a pastagem estudada de 

Tifton 85 - Cynodon dactylon está no estágio de degradação 5 ou seja com grau muito forte de degradação.  

A escolha de uma cultivar de alta produtividade como o Tifton 85, exige o suprimento das necessidades 

de nutrientes para forrageira. O manejo inadequado do solo e da pastagem com sobrepastejo são fatores que ao 

longo do tempo comprometeram seu estabelecimento e produtividade e determinaram a instalação de processos 

de degradação da pastagem.  
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RESUMO: A bovinocultura de leite desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e 

social da humanidade. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar as condições socioeconômica da 

Associação dos Produtores de Leite da Agricultura Familiar de Poço das Trincheiras – AL (Agroelite). A 

associação é composta por trinta e três produtores. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, utilizando 

dados secundários originados do projeto “Balde Cheio” em atendimento aos produtores de bovinos de leite, no 

período de janeiro a março de 2015. Um fator interessante é que todos os entrevistados possuem mais de dez 

anos de experiência na atividade. O manejo sanitário demonstrou um ponto negativo nas propriedades devido os 

animais não serem submetidos a vacinação de algumas enfermidades. Outro fator interessante é que100% dos 

produtores não usam a caatinga, ou seja, o pasto nativo em períodos de estiagem. Um ponto importante é a falta 

de aplicação das biotécnicas relacionadas a reprodução dos animais.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Escolaridade; Renda; Manejo 

 

Initial diagnosis of the Association of milk producers of the family 

agriculture of Poço das Trincheiras - AL (Agroleite) 
 

ABSTRACT: Milk cattle breeding plays a key role in the economic and social development of mankind. 

Aiming at this, the objective was to evaluate the socioeconomic conditions of the Association of Milk Producers 

of the Family Agriculture of Poço das Trincheiras – AL (Agroleite). The association is made up of thirty-three 

producers. The methodology using the case study, using data secondary from for the “Full Bucket” project in the 

care of the cattle producers of milk in the period from January to March 2015. An interesting factor is that all of 

the interviewees have more than ten years of experience in the activity. Sanitary management has proved a 

negative point in the properties because the animals are not submitted to vaccination of some illnesses. Another 

interesting factor is that all of the producers do not use the caatinga, that is, the native pasture in periods of 

drought. An important point is the lack of application of biotechnology related to animal reproduction. 

 

KEYWORD: Schooling; Income; Management 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A bovinocultura de leite desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social 

da humanidade, sendo praticada por diversos povos étnicos, garantindo uma fonte de renda para os que a exerce. 

Além disso possibilita o surgimento de empreendedores e empresas rurais, gerando mais trabalho devido a 

necessidade de mão de obra capacitada, abrindo novos mercados nas regiões onde a exercem e aquecendo o 

mercado local e nacional.Vale destacar que a bovinocultura não se direciona apenas ao aspecto econômico, é 

evidente que encontra-se embutido na atividade o seu papel social que é conferir alimento em quantidade e 

qualidade.  

Segundo Zoccal et al., (2004) a produção de leite é fundamental pois proporciona um papel social em 

todas as economias, em especial nos países que se encontram em desenvolvimento. Isso se dá em parte ao 

componente social que envolve a produção de leite, uma vez que é considerado um produto essencial para a 

população nestes países. 
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Assim, a partir do conteúdo assimilado na disciplina Planejamento e Projetos Agropecuários do Curso de 

Zootecnia da UNEAL, despertou o nosso interesse em avaliar as condições socioeconômica da Associação dos 

Produtores de Leite da Agricultura Familiar de Poço das Trincheiras – AL (Agroleite), no que se refere as 

condições socioeconômicas dos produtores da bovinocultura de leite. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A abordagem metodológica parte de um estudo de caso, utilizando-se dados secundários originados 

secundários do Projeto “Balde Cheio” em atendimento aos produtores de bovinos de leite, no período de janeiro 

a março de 2015.  

O grupo é composto por trinta e três produtores do município de Poço das Trincheiras que compõem uma 

associação produtiva de leite, desenvolvendo atividades em relação a pecuária de leite.Todos produtores 

entrevistados são do sexo masculino. 

A sede da associação está localizada no Sítio Patos, a partir do município de Poço das Trincheiras.O 

acesso a área é feito pela estrada vicinal sentido o povoado Guandu a 12 km da sede do município até chegar ao 

local de estudo. 

Para a realização do diagnóstico da atividade/propriedade, inicialmente, foi feita uma visita na 

propriedade onde realizou-se a aplicação de um questionário relacionado à atividade leiteira. Algumas 

características foram elencadas para análise, a saber: tamanho médio da propriedade, idade do proprietário, 

condições econômicas, fontes de abastecimento de água, manejo alimentar do período seco e chuvoso, controle 

econômico e zootécnico, tempo de experiência na atividade, escolaridade do produtor, manejo sanitário e manejo 

reprodutivo.  

Posteriormente foram avaliados e gerados gráficos para visualização dos dados.A partir desses dados foi 

possível conhecer as potencialidades e limitações física e financeira de cada unidade produtiva, tendo em vista o 

empreendedorismo rural em produção de leite. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O volume de leite produzido na associação é de 600 litros de leite diário, mediante o volume de leite 

ordenhado duas vezes ao dia em um total de 30 associados. As idades médias dos produtores evidenciaram que 

as propriedades são gerenciadas por homens com idade acima de 40 anos (Gráfico 1), o que pode acarretar em 

uma certa dificuldade na transferência de tecnologias, devido ter um censo critico já formado e uma certa 

experiência na atividade desde aos processos produtivos realizados pelos seus antepassados. Isso revela em parte 

o descrédito nos projetos voltados para a extensão rural do Estado de Alagoas, devido ao seu histórico de 

práticas descontínuas, acarretando assim uma desmotivação quando novas oportunidades ou técnicos são 

destinados a sua unidade produtiva. 

Quanto ao tamanho da área podemos observar que a média das propriedades são de15,9 hectares (Gráfico 

1), demonstrando que a atividade é realizada por pequenos produtores. Brito et al. (2009) relata que a pecuária 

tem condições de representar o eixo principal dos sistemas de produção no semiárido, desde que se estruture um 

suporte alimentar que garanta reservas para o período seco e, dessa forma, permita aos criadores manejarem 

rebanhos maiores, mesmo em pequenas propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Idade média do produtor e tamanho médio de 
propriedade 
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Gráfico 12. Renda do produtor 

A escolaridade foi medida pelo nível de ensino mais elevado concluído. A maior parte (76,0%) tinha 

ensino fundamental concluído e 24,0% eram alfabetizados (Gráfico 2). Ou seja, mais da metade da população da 

pesquisa tinha pelo menos o ensino fundamental concluído, configurando-se, portanto, uma população um pouco 

escolarizada. 

 

Gráfico 11. Escolaridade do produtor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renda dos entrevistados demostrou um parâmetro interessante de modo que houve uma expressividade 

com 57% com renda inferior a um salário mínimo. No entanto, 43% relataram ter uma renda maior que um 

salário (Gráfico 3).Esses enquadramentos podem apresentar mudanças de categorias, quando aplicadas as 

técnicas adequadas para cada unidade familiar visando uma maior rentabilidade da atividade a partir de 

parâmetros de fácil aplicação e implantação de técnicas de baixo valor aquisitivo que proporciona um diferencial 

positivo na engenharia da produção de leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um fator interessante é que 100% dos entrevistados possui mais de dez anos de experiência na atividade 

leiteira, sendo importante salientar que a atividade é fonte de renda primaria na vida destes produtores. O período 

de experiência denota que os próprios produtores desenvolvem técnicas e manejos próprios com base em 

fracassos anteriores e adaptações de técnicas vistas em outras propriedades, sendo depois trocadas em forma de 

experiências entre produtores da própria região onde cada um começa a moldar conforme a sua necessidade e 

realidade. 

O saneamento básico se encontra limitado em relação aos produtores aqui evidenciado.É comum a falta 

de políticas públicas para oferecer assistências a esses problemas básico de sobrevivência, bem como a escassez 

de água em relação a residências que se localizam na região semiárida do Brasil. Apenas 5% (Gráfico 4) da 

população aqui estudada se disponibiliza de tal recurso, demostrando assim não só um entrave do ponto de vista 

produtivo afetando a parte social e sanitária desta comunidade, mas também limitando recursos e gerando mais 

custos. 
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No diagnóstico foi possível constatar que 97% dos entrevistados são casados (Gráfico 5). Isso pode 

elucidar em parte uma característica dessa atividade que é movimentada praticamente pela força de trabalho da 

unidade familiar. Há uma divisão do trabalho desde os manejos dos animais ou cultivo de plantas forrageiras até 

atividades indiretas, muitas vezes praticadas por mulheres como a limpeza de equipamentos e ajuda na ordenha. 

O manejo sanitário demonstrou um ponto negativo nas propriedades devido os animais não serem 

submetidos a vacinação de algumas enfermidades, conforme observado no gráfico 6, nenhuma propriedade 

possui um calendário sanitário. Quanto as enfermidades como aftosa e o controle parasitário todos os produtores 

realizam sua prevenção, já nas demais enfermidades avaliadas neste questionário foi possível constatar que 

existe uma falta de conhecimento a nível de produtor onde a imprudência do ato de vacinar o animal pode 

acarretar a perdas maiores e em alguns casos irreversíveis, pois a prática profilática é mais viável 

economicamente quando comparada com o combate da enfermidade. As doenças que tem contaminação cruzada 

entre homem e animal não se encontra nos atos de prevenção dos mesmos, expondo estes produtores a um nível 

de contaminação com a brucelose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se no Gráfico 7que o manejo reprodutivo mais utilizado pelas propriedades visitadas eram a 

monta não controlada comosendo representado por todos os entrevistados, podendo ser justificado pela cultura 

popular de não visar que o animal quando se encontra em período improdutivo gera mais custo.Devido a este 

fator é necessário ter um manejo reprodutivo ideal para cada realidade e finalidade produtiva. Souza et al. (2003) 

justifica que a eficiência dos sistemas de produção de ovinos pode ser maximizada através da produção por 

ovelha, expressa em termos de peso e / ou do número de crias desmamadas ou destinadas ao abate.Entretanto 

podemos observar que biotecnologias reprodutivas como a inseminação artificial ainda não está amplamente 

disseminada na bovinocultura, apesar da mesma demostrar fatores de extrema importância como a diminuição de 

enfermidades transmitidas pelo ato da cópula e como ferramenta de melhoramento genético de baixo 

investimento. Assim, apenas a monta controlada trariam benefícios que acarretariam impactos favoráveis na 

unidade produtiva, apenas utilizando registros e monitoramento de animais em estágio reprodutivo, diminuindo 

assim o intervalo entre partos, aumentando o período de serviço diminuindo os índices de animais improdutivos. 

 

Gráfico 4. Fonte da água da casa do proprietário 

Gráfico6. Manejo sanitário 
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Gráfico 7. Manejo reprodutivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao período de chuvas, decorrente das estratégias de alimentação neste período foi possível 

constata que todos os produtores utilizam o pasto nativo para a alimentação de seus animais, sendo a única fonte 

de alimentos. Isso demostra que a caatinga é capaz de nutrir e ter um aporte forrageiro para os bovinos nos 

períodos chuvosos, diminuindo assim gastos na oferta de volumosos, tornando a área autossustentável e 

atribuindo um valor diferencial aos animais produzidos neste sistema de criação (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico8. Manejo alimentar no período chuvoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos manejos específicos na prática da produção animal, foi possível identificar que algumas 

estratégias de alimentação são realizadas para o rebanho no período da seca. No gráfico 9 podemos observar que 

todos os produtores não usam a caatinga ou seja o pasto nativo em períodos de estiagem.Relatos de alguns 

produtores justificam que os animais andam mais em busca de alimento e poucos são encontrados para saciar a 

fome. Justificam alguns produtores que não utilizam o pasto nativo porque o desgaste do animal se torna maior 

devido ao trajeto percorrido em busca do alimento ser maior do que a demanda de disponibilidade.Devido a 

fatores como este todos os entrevistados usam a conservação de forragem em forma de silagem, para que haja 

uma suplementação de volumoso no período de escassez, usando também a palma forrageira. Os trabalhos 

desenvolvidos por Geraseev et al. (2011) relata que os sistemas de criação predominantes são caracterizados por 

baixos índices zootécnicos, em consequência da precária nutrição e dos problemas sanitários dos animais. A 

palma e a silagem demostram assim a combinação de alimentos mais frequentes no cotidiano do manejo 

alimentar dos bovinos do Semiárido alagoano.Além de fornecer nutrientes tem uma boa disponibilidade de água 

sendo de extrema importância sua utilização neste período, pois a mesma reduz significativamente a ingestão de 

água otimizando assim a quantidade de água ingerida pelo animal. 
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Gráfico 10. Mineralização do rebanho 

 

Gráfico 9. Manejo alimentar no período seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

mineralização dos rebanhos bovinos é essencial para a manutenção da saúde do animal e normalização dos 

processos fisiológicos, sua suplementação é de suma importância para garantir o sucesso da atividade e otimizar 

sua produção. A prática da mineralização se encontrava presente em 22% das propriedades como demostra o 

gráfico 10, evidenciando assim uma limitação no processo produtivo e podendo ocasionar alguns distúrbios 

metabólicos referentes a nutrição e reprodução animal. Contudo 78 % dos entrevistados não realizam a 

suplementação mineral deixando assim os animais a mercê dos minerais que são disponibilizados pelas plantas. 

Segundo Chagas et al., (2007) as forrageiras tropicais apresentam quantidades ou equilíbrios inadequados de 

minerais e, por esta razão, a suplementação de macros e microminerais torna-se extremamente importante para o 

processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

As observações realizadas neste trabalho demostram que a escolaridade dos produtores afeta de forma 

significativa a prática dos controles zootécnicos. Com relação aos manejos mais adotados pelos produtores foi 

evidenciado que em períodos de seca são utilizadas principalmente a suplementação de volumosos com o uso de 

silagem e palma.Com relação ao período chuvoso os bovinos são submetidos a pastejo para se manter, 

reproduzir e produzir tendo apenas como aporte forrageiro o pasto nativo. 

 Vale ressaltar que os aspectos relacionados ao manejo sanitário e reprodutivo se encontram um tanto 

precário devido à falta de imunização de rebanhos contra enfermidades relativamente conhecidas. Outro ponto 

importante é a falta de aplicação das biotécnicas relacionadas a reprodução dos animais.   
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RESUMO: A mandioca destaca-se como uma planta de muitos usos, desde a alimentação humana e animal ao 

uso industrial. Embora existam diversos insetos associados à cultura da mandioca, que em níveis populacionais 

elevados causem danos econômicos. As espécies conhecidas vulgarmente como percevejos de renda. Esse inseto 

localizam-se inicialmente na face inferior das folhas basais e medianas da planta, atingem também as folhas 

apicais, sendo favorecidos por períodos de seca. Objetivou-se com este trabalho verificar a suscetibilidade das 

variedades de mandioca Campina e Sergipana sobre a distribuição espacial e probabilidade de adultos e ninfas 

do percevejo-de-renda (Vatiga manihotae). O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Universidade 

Estadual de Alagoas Campus I. Foram avaliadas duas variedades de mandioca, Sergipana e Campina com 

comprimento de 10cm por vasos. As manivas-sementes foram plantadas em vasos plásticos, com capacidade de 

8kg. Para obtenção dos resultados foram utilizados o teste de análise estatística teste do Qui-quadrado ao nível 

de 5% de probabilidade, neste teste foi usadas duas hipóteses H0 e H1,. Com os resultado obtidos foi possível 

analisar que a hipótese H0 a presença do percevejo nas duas variedades é suscetível, já a hipótese H1 a variedade 

Campina é mais suscetível do que a Sergipana, os resultados apresentados foi igual a 1,6 sendo menor que o 

apresentado na tabela que foi de 3,84. Rejeitou-se a hipótese H0. Portanto com os dados obtidos foi possível 

concluir que a variedade que apresentou o numero maior de ninfas e adultos foi a variedade Sergipana.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Manihot esculenta Crantz, percevejo, variedades.  

 

Spatial distribution of the Percevejo de la reina de la Vatiga manihotae in 

two varieties of Manihot esculenta Crantz 
 

ASBTRACT: Cassava stands out as a plant of many uses, from human and animal feed to industrial use. 

Although there are several insects associated with cassava, which at high population levels cause economic 

damage. The species commonly known as bed bugs. This insect is initially located on the underside of the basal 

and median leaves of the plant, also reaching the apical leaves, being favored by periods of drought. The 

objective of this work was to verify the susceptibility of the cassava varieties Campina and Sergipana on the 

spatial distribution and probability of adults and nymphs of the stink bug (Vatiga manihotae). The work was 

conducted in a greenhouse at the State University of Alagoas Campus I. Two varieties of cassava, Sergipana and 

Campina were evaluated, with a length of 10 cm per pots. Seeds were planted in plastic pots with a capacity of 8 

kg. In order to obtain the results, we used the chi-square test statistic test at the 5% probability level, in this test 

we used two hypotheses H0 and H1. With the results obtained it was possible to analyze that the hypothesis H0 

the presence of the bug in the two varieties is susceptible, since the hypothesis H1 the Campina variety is more 

susceptible than the Sergipana, the presented results was equal to 1.6 being smaller than the presented one in the 

table that was 3.84. The hypothesis H0 was rejected. Therefore, with the data obtained, it was possible to 

conclude that the variety that presented the largest number of nymphs and adults was the Sergipana variety. 

 

KEYWORD: Manihot esculenta Crantz, bedbug, varieties. 
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INTRODUÇÃO 
 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.), espécie de origem americana, expandiu-se da América Latina 

para os Continentes Africanos e Asiático (FUKUDA e outros, 2006a). Planta dicotiledônea, da família 

Euforbiácea, é cultivada mundialmente em cerca de 16 milhões de hectares (EL-SHARKAWY et al., 2008).  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América do Sul, na região sul da Amazônia. A 

cultura é a única das 98 espécies de Manihot que possui interesse econômico (Vieira et al., 2013). Conhecida 

popularmente no Brasil como "mandioca", "macaxeira" ou "aipim", é a principal espécie alimentar cultivada em 

sistemas de agricultura familiar.  

A mandioca destaca-se como uma planta de muitos usos, desde a alimentação humana e animal ao uso 

industrial. É a principal fonte de carboidratos para milhões de pessoas no mundo, especialmente nos países em 

desenvolvimento (SOUZA, 2006). Mantendo a sua posição de principal fonte de carboidratos, a mandioca 

desempenhou importante papel também como produto de valor comercial, visto se a farinha o principal alimento 

consumido pela população de vilas e povoados. (SENA, 2006).  

As raízes da mandioca podem ser transformadas em produtos básicos como é o caso da farinha de mesa e 

da fécula, além do consumo in natura. A fécula pode ser utilizada nas indústrias de alimentos, de papel, 

farmacêutica, assim como diversas indústrias químicas (TAKAHASHI; GONÇALO, 2005). 

A mandioca destaca-se entre as culturas perenes por sua rusticidade e tolerância a estresses ambientais 

(De Tarso et al., 2015). A cultura demostra alto grau de tolerância à seca prolongada e cresce bem em áreas com 

baixa e irregular precipitação inferior a 600 mm por ano, juntamente com o ar seco e as altas temperaturas, solos 

de baixa fertilidade e alta incidência de pragas e doenças (OKOGBENIN et al., 2013).  

A mandioca é caracterizada por ampla diversidade genética, que é geradora de uma infinidade de 

indivíduos capazes de se adaptar às diferentes regiões ecogeográficas de cultivo (NICK et al., 2010). Porém, a 

escassez de dados botânicos sobre as inúmeras “variedades” brasileiras de mandioca reforça a necessidade de 

reunir todo este material para serem avaliados em ensaios comparativos, visando à obtenção de dados 

morfológicos que sejam capazes de propiciar condições de melhor condução da cultura 25 (ALBUQUERQUE et 

al., 2009). 

As variedades podem ser cultivadas como mansas/doces ou bravas/ amagas, essa classificação depende 

dos teores de ácido cianídrico-HCN contido em suas raízes. No cultivo da mandioca, a variedade representa um 

dos principais componentes tecnológicos do sistema de produção, por sua capacidade de adaptarem-se às mais 

diferentes condições de cultivo e ser pouco exigente em insumos e água, além de ser possível contornar 

problemas com pragas e doenças com uso de variedades resistentes (FUKUDA e outros, 2006a). A variedade 

melhorada também contribui com aumentos significativos da produtividade, sem implicar em custos adicionais 

de produção, o que facilita sua adoção, principalmente por parte de produtores de baixa renda (FUKUDA; 

SILVA, 2003). As variedades de mandioca de mesa devem apresentar ciclo mais curto, pois geralmente são 

colhidas precocemente, entre 6 e 12 meses, quando as raízes se apresentam menos fibrosas e obtém-se melhor 

qualidade do produto final (VILPOUX; CEREDA, 2003).   

Embora existam diversos insetos associados à cultura da mandioca, que em níveis populacionais elevados 

causem danos econômicos. Assim, dentre os insetos com potencial de causar danos econômicos no cenário atual, 

nessa região, citam-se os ácaros (Mononychellus tanajoa e Tetranychus urticae), cochonilhas da parte aérea 

(Phenacoccus herreni e P. manihot) e das raízes (Protortonia navesi, Pseudococcus mandio e Dysmicoccus sp.) 

e percevejo de renda (Vatiga sp.) 

As espécies conhecidas vulgarmente como percevejos de renda são citadas como associadas à cultura da 

mandioca em vários países da América Latina (BELLOTTI, 2002). Vatiga manihotae. pertencem à família 

Tingidae (Hemiptera: Tingidae), gênero Vatiga, sendo descritas cinco espécies para a região neotropical, V. 

illudens, V. manihotae, V. pauxilla, V. varianta e V. cassiae (FROESCHNER, 1993). 

Os insetos adultos do percevejo de renda são de coloração cinza, enquanto que as ninfas são 

esbranquiçadas (LOZANO et al., 1983) com escurecimento das antenas e cercos à medida que se desenvolvem. 

A postura é endofítica na folha, com uma fecundidade média das fêmeas variando de 61 (BORRERO E 

BELLOTTI, 1993) a 94 ovos (PIETROWSKI, dados em publicação). A fase de ovo tem duração variando de 

oito a 15 dias (BORRERO E BELLOTTI, 1993), enquanto que a fase ninfal tem seu período variando de 12 

(PIETROWSKI, dados em publicação) a 17 dias (BELLOTTI et al. 2002a), passando por cinco ínstares. Em 

média os adultos vivem de 23 (BORRERO E BELLOTTI, 1993) a 90 dias (FREY NETO, 2005) com a 

oviposição ocorrendo até os 34 dias para as populações da Colombia (MUTIS, 1974) e até os 44 dias para a 

população do Paraná (PIETROWSKI, dados em publicação). Esses insetos localizam-se inicialmente na face 

inferior das folhas basais e medianas da planta, porém em altas populações atingem as folhas apicais, sendo 

favorecidos por períodos de seca (BELLOTTI et al. 2002b). Alimentam-se do protoplasto das células do 
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prênquima foliar e consequentemente deixam inicialmente pontos cloróticos nas folhas, que podem evoluir para 

tons marrom-avermelhada (BELLOTTI, et al., 1999 ; FARIAS & ALVES, 2004). 

Objetivou-se com este trabalho verificar a suscetibilidade das variedades de mandioca Campina e 

Sergipana sobre a distribuição espacial e probabilidade de adultos e ninfas do percevejo-de-renda (Vatiga 

manihotae).  

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Estadual de Alagoas Campus I. Foram 

avaliadas duas variedades de mandioca, Sergipana e Campina com comprimento de 10cm por vasos. As 

manivas-sementes foram plantadas em vasos plásticos de dimensões 25cm x 25cm (altura x diâmetro), com 

capacidade de 8kg, adicionados com solo normal+esterco bovino, os vasos foram todos esterilizados antes do 

plantio. Na parte superior dos vasos foram realizados furos circulares de 1cm de diâmetro, permitindo aeração 

das raízes e escoamento do excesso de agua.  O plantio foi realizado no mês de Julho/2017. As manivas 

germinaram após 15 dias depois do plantio. O delineamento foi casualizados, contendo duas variedades, onde 

cada variedade continhas tinha 12 repetições.  O controle de plantas daninhas foi realizado semanalmente 

para evitar interferência sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas. O desbaste foi feito logo após um 

mês de plantadas. Com 27 dias depois do plantio. Foi coletado o numero de ninfas e adultos de cada repetição de 

cada variedade e para obtenção dos resultado foi feito o teste de qui-quadrado de aderência: para a verificação do 

teste de ajuste dos dados coletados em distribuições teóricas de freqüência, utilizou-se o teste qui-quadrado de 

aderência que compara o total das freqüências observadas na área amostral, com as freqüências esperadas, de 

acordo com Young e Young (1998); sendo estas freqüências definidas pelo produto das probabilidades de cada 

classe e o número total de unidades amostrais utilizadas. Para a realização deste teste, optou-se por fixar uma 

freqüência esperada mínima igual à unidade. A análise estatística foi efetuada utilizando-se o teste de qui-

quadrado ao nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para obtenção dos resultados foram utilizados o teste de análise estatística teste de qui-quadrado ao 

nível de 5% de probabilidade, neste teste foi usadas duas hipóteses H0 e  H1,. Com os resultado obtidos foi 

possível analisar que a hipótese H0 a presença do percevejo foi suscetivel nas duas variedades, já a hipótese H1 a 

variedade Sergipana e mais sucetiva do que a Campina, os resultados apresentados foi igual a 1,6 sendo menor 

que o apresentado na tabela que foi de 3,84. Para a amostragem de percevejo de renda V. manihotae na cultura 

da mandioca optou-se por amostrar conjuntamente adultos + ninfas, pois ambos podem causar prejuízo à cultura. 

Tanto os adultos do percevejo de renda quanto ninfas, sugam a seiva das folhas provocando sintomas 

caracterizados por pontuações amarelas que evoluem para marrom 14 Amostragem do percevejo de renda 

(Vatiga manihotae) (Hemiptera:.avermelhadas, semelhantes aos sintomas produzidos pelos ácaros (LORENZI, 

2003). A sucção da seiva debilita a planta e reduz a sua capacidade fotossintética, além de favorecer a queda 

prematura das folhas basais, podendo resultar em perda de até 35% de rendimento de raízes. Plantas jovens 

(quatro a cinco meses) são mais vulneráveis ao ataque da praga, sendo que as áreas mais velhas das Figura 1. 

Sintomas característicos do ataque do percevejo-de-renda na cultura da mandioca. Figura 2. Em detalhes a 

sintomatologia dos danos provocados pelo ataque do percevejo-der renda na cultura da mandioca folhas, são 

pouco atacadas. 

 

CONCLUSÃO 
 

Portanto com os dados obtidos foi possível concluir que apenas uma das variedades estudadas  apresentou 

suscetibilidade  de adultos e ninfas do percevejo de renda (Vatiga manihotae).  
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RESUMO: A macrofauna edáfica desempenha um papel importantíssimo na reciclagem dos nutrientes do 

solo. Visando isto, objetivou-se quantificar a densidade e diversidade de grupos da comunidade de fauna edáfica 

em áreas cultivadas com palma forrageira. O trabalho foi desenvolvido no município de Canapi, situada no 

Sertão de Alagoas, região Nordeste do Brasil. Foram avaliadas duas áreas, sendo a área um constituído de 0,3 

hectares de palma orelha de elefante e a área dois de 0,2 hectares de Palma miúda. Foram utilizadas 20 

armadilhas tipo Pitfall para cada área, as armadilhas eram constituídas de um recipiente plástico com volume de 

500 mL, com aproximadamente 15 cm de comprimento por 10 cm de diâmetro. Contendo uma solução de álcool 

70% (200 mL), formol 2% (2mL), detergente neutro (2mL) e água (2 litros). Em geral, um terço da capacidade 

do recipiente é preenchido com a solução conservante e permanecem no local por 36 horas. Foi possível 

quantificar dez ordens faunísticas na palma miúda e nove ordens na palma orelha de elefante. Contudo o Índice 

de Simpson mostrou-se maior para a ordem Diptera, em ambas as áreas estudadas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Antrópico, Equilíbrio, Fertilidades 

 

Ecology and population dynamics of ground organisms in areas cultivated with palma 

forrgeira  

 

ABSTRACT: The edaphic macrofauna plays a very important role in the recycling of soil nutrients. Aiming 

at this, the objective was to quantify the density and diversity of groups of the edaphic fauna community in areas 

cultivated with forage palm. The work was developed in the municipality of Canapi, located in the Sertão de 

Alagoas, Northeastern region of Brazil. Two areas were evaluated, the area one consisting of 0.3 hectares of 

palm elephant ear and area two of 0.2 hectares of small palm. Twenty Pitfall traps were used for each area, the 

traps consisted of a plastic container with a volume of 500 mL, approximately 15 cm long by 10 cm in diameter. 

Containing 70% alcohol solution (200 mL), 2% formalin (2 mL), neutral detergent (2 mL) and water (2 L). In 

general, one third of the capacity of the container is filled with the preservative solution and remain in place for 

36 hours. It was possible to quantify ten faunal orders in the small palm and nine orders in the palm elephant ear. 

However, the Simpson Index was higher for the order Diptera, in both areas studied. 

 

KEYWORD: Anthropic, Balance, Fertility
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INTRODUÇÃO 

 A palma forrageira constitui a principal alimento que nutri o rebanho no semiárido alagoano, fator este 

diretamente relacionado com a sua capacidade de adaptação as condições edafoclimaticas e aceitabilidade pelos 

animais. Além de ser uma fonte de energia para os animais conferem uma capacidade de ofertar água em 

quantidade e qualidade. O estado de alagoas na década de 1960 obteve um efetivo de 120.000 hectares de palma 

cultivada, Araújo Filho (2007) estimou uma área de 180.000 hectares cultivados. Trabalhos Estimam que a área 

cultivada em hectare de palma forrageira no Nordeste brasileiro de 5500 mil a 600 mil hectare (ARAÚJO et al. 

2005; BORBA et al., 2008; SANTOS et al., 2010 e ASSIS et al., 2011) Um dos fatores que são questionados no 

sistema de cultivo da palma forrageira de forma adensada é o desequilíbrio da ecologia que a mesma possa 

exercer nas atividades biológica do solo, a partir desta linha de pensamento objetivou-se avaliar a dinâmica 

populacional da fauna edáfica, em solos cultivados com palma forrageira (Nopalea e Opuntia) em sistema 

adensado no município de Canapi, Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O experimento foi realizado no período chuvoso, compreendidos nos meses de maio e junho de 2017, no 

município de Canapi, Alagoas. Situada na Região Nordeste com Latitude 9° 6' 42'' Sul e Longitude: 37° 36' 13'' 

Oeste. Os solos da área experimental são classificados como latossolos vermelho amarelos distróficos segundo 

classificação da EMBRAPA solos, UEP, Recife. A área tem o cultivo de Palma miúda (Nopalea cochenillifera) 

com 0,2 hectares, porém a segunda área tinha como cultivo a palma orelha de elefante (Opuntia sp). Foram 

utilizadas 20 armadilhas de solos do tipo Pitfall para cada área, as armadilhas eram constituídas de um recipiente 

plástico com volume de 500 mL, com aproximadamente 15 cm de comprimento por 10 cm de diâmetro. Foi 

realizada a preparação da solução com o uso de álcool 70% (200 mL); formol 2% (2mL); detergente neutro 

(2mL) e água (2 litros). Em geral, um terço da capacidade do recipiente é preenchido com a solução conservante. 

Segundo metodologia de (FAGUNDES, et al 2010). Os pontos de amostragem foram abertos com o auxílio de 

cavadeira, com dimensão suficiente para o encaixe da armadilha, de modo que os bordos da mesma ficassem a 

nível da camada do solo. Recomenda-se que após a escavação a armadilha repouse por três dias, após a o qual a 

armadilha pode ser ativada. Esse procedimento diminui os efeitos da escavação sobre a coleta dos organismos 

segundo metodologia de (GREENSLADE, 1973). Em seguida permanece no mesmo local por 36 horas de 

armadilha ativa. Posteriormente é providenciado a lavagem em água corrente do conservante do corpo dos 

animais capturados, especialmente no caso de formol. Para isso, o conteúdo de cada vital é despejado num 

coador de malha fina para evitar a passagem dos indivíduos, em seguida os espécimes são acondicionados em 

frascos de vidro, previamente contendo álcool hidratado 70% para conservação dos espécimes, e vedados para 

realizar a triagem e identificação. As análises dos dados ocorreram a partir dos dados obtidos através das 

comparações das comunidades encontrada na área de coleta mediante a utilização do índice ecológico de 

Uniformidade de Pielou (AQUINO, 2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Após as análises de dados foi possível constatar que na área de palma miúda houve uma maior 

abundância em número de indivíduos, correspondendo a um efetivo de 4.611 indivíduos, distribuídos em 10 

grupos taxonômicos, evidenciando uma atividade biológica de ação deste organismo no solo. É importante 

enfatizar que o grupo Díptera obteve maior número de representantes, é indispensável relatar que é desconhecido 

os fatores que o mesmo oferece para a dinâmica do solo, segundo Correia et al., (1995) os grupos Diptera, 

Homoptera e Heteroptera são classificados como não edáficos.  

 A palma orelha de elefante demostrou omaior percentual de organismosno grupo díptera com 1444 

indivíduos (Tabela 01), conferindo uns maiores índices pi e pi². Outra ordem de maior expressão foi o 

Hymenoptera com 532 representantes, este grupo demostrou o segundo mais abundante nas duas espécies 

forrageiras.  As mesmas apresentam atividades biológicas necessárias e fundamentais ao solo, todavia a mesma 

pode ser considerada praga a partir do seu nível populacional, necessitando de uma medida de controle quando 

extrapolada o número de indivíduos.  
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Tabela 01. Distribuição das ordens faunísticas, número de indivíduos (ni), porcentagem (%), Índice de Shannon-

Wiener (pi) e Índice de Simpson (pi²) da palma miúda e orelha de elefante. 

 

A diversidade de indivíduos na área de palma miúda se demonstrou baixa (1,237230) quando 

comparada com a área de palma orelha de elefante (1,731230), fator este que está ligado a densidade de 

organismos da mesma ordem o que confere a palma miúda um número maior de indivíduos com 4.611, porém 

89,53% são correspondentes a mesma ordem (díptera) o que influencia em uma diversidade menor. 

 

CONCLUSÃO 

 A dinâmica populacional da macrofauna edáfica da área de palma miúda compreendeu em dez ordens 

faunísticas e a palma orelha de elefante em nove ordens, com tudo o maior número de indivíduos nesta área pode 

ter sido influenciado pelas ações antrópicas exercida na área de estudos podem ter favorecido ao aumento ou 

diminuição do aparecimento ou ausência da dispersão, comportamento e seleção dos habitats. 

 A população dos indivíduos em um solo pode ser alterada a partir do manejo do solo e os tratos 

culturais nele ofertado. 
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RESUMO: O referido trabalho ter por objetivo relatar uma experiência dos profissionais extensionistas rurais 

em um projeto de intervenção, Semana Cidadã na Escola, que foi desenvolvido quando todos atuavam na 

Emater/AL. O projeto teve uma equipe executora que além dos autores fizeram parte um assistente social
1
, um 

engenheiro agrônomo
2
, um médico veterinário

3
 e uma nutricionista

4
. O projeto se desenvolveu nos meses de 

setembro à dezembro de 2012. Para sua elaboração realizou-se pesquisa bibliográfica e documental. Assim, 

espera-se que tal socialização contribua e colabore tanto para o debate acerca das práticas extensionistas quanto 

para a educação do campo no que diz respeito à relevância de associar a educação formal com a não formal.  

 

PALAVRA-CHAVE: Extensão Rural, Educação do Campo, Criança e Adolescentes. 

 

Field and land education: an experience in the week project citizen at 

school 
 

ABSTRACT: The objective of this study was to report an experience of rural extension professionals in an 

intervention project, Citizen Week at School, which was developed when all of them worked at Emater / AL. 

The project had an executive team that besides the authors included a social worker, an agronomist, a 

veterinarian and a nutritionist. The project was developed from September to December 2012. For its elaboration 

a bibliographical and documentary research was carried out. Thus, it is hoped that such socialization will 

contribute and collaborate both to the debate about extensionist practices and to the education of the field as 

regards the relevance of associating formal and non-formal education. 

 

KEYWORD: Rural Extension, Field Education, Children and Adolescents. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável – Emater/AL, instituição 

prestadora de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, possui escritórios que se estendem desde a 

capital até os municípios pertencentes a cada região do estado. Dentre seus objetivos destaca-se o de promover 
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a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários: Agricultores/as familiares, assentados/as, quilombolas, 

povos indígenas e demais enquadrados na lei 11.326 de 24 de julho de 2006. 

Durante as atividades e ações que são desenvolvidas pelos/as extensionistas rurais, várias 

demandas vão se revelando e competem a esses/as desenvolver projetos de intervenção para solucionar e/ou 

amenizar problemáticas, ou mesmo contribuir com o desenvolvimento local por meio da apreensão das 

potencialidades de agricultores/as familiares e demais segmentos. A realização do Projeto Semana Cidadã na 

Escola, que foi idealizado após uma visita institucional à Escola Antônio Jovino da Silva (pertencente à 

comunidade Lagoa do Mel, do município de Craíbas-AL), fez-nos perceber o quão é importante realizar 

atividades voltadas para crianças e adolescentes acerca de temas não só ligados a seus cotidianos, como 

também relevantes para a qualidade de vida de qualquer cidadão/ã. 

Assim, após a execução de tal projeto na escola já mencionada, fazendo seu público debater e refletir 

sobre as temáticas abordadas viu-se a necessidade de executá-lo em mais ambientes escolares. Assim, a 

princípio, a idéia seria levá-lo para as escolas beneficiárias do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), não só do município de Craíbas como também as pertencentes às comunidades assistidas pela Emater 

em outros municípios como São Sebastião e Feira Grande. A escolha pelas escolas beneficiárias do PAA f o i  

devido ao fato de que esse programa vinha sendo acompanhado constantemente pela instituição EMATER 

através de capacitações, visitas, reuniões e oficinas tanto para os/as agricultores/as familiares que forneciam 

produtos quanto para alguns dos profissionais das escolas (como merendeiras) que preparavam os alimentos 

para as crianças e adolescentes, e diretores/as. 

Vale ressaltar que no ano de 2012, o PAA estava incluído nas ações do Plano Brasil Sem Miséria 

(PBSM) do governo federal o qual era direcionado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social e econômica e adotava uma estratégia multidimensional de ação distribuída em três grandes eixos de 

atuação: garantia de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva, este último tendo o PAA como uma das ações.  

Com isso o projeto continuou obtendo êxito e, por isso, acabou se estendendo a escolas
5
 que não eram 

cadastradas no PAA, mas que eram assistidas tanto pelos extensionistas que faziam parte da equipe executora 

do projeto quanto pelos/as demais técnicos/as da instituição. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Baseou-se em uma metodologia participativa e interativa desenvolvendo-se em três etapas: a primeira 

de apresentação às instituições envolvidas, à segunda consistiu na realização das oficinas e a última de avaliação. 

Além disso, houve um levantamento bibliográfico e documental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Assim como as demais políticas públicas, que passaram por um processo de perdas, lutas e 

conquistas, a de agricultura não é diferente. A respeito de seus serviços públicos de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, mesmo sendo assegurados pela Constituição Federal e 1988 e pela Lei Agrícola – Lei nº. 8.171, 

de 17 de Janeiro de 1991, esses foram sucateados durante a década de 1990.  

O Estado se afastou da sua responsabilidade de promover a Ater e aos/às agricultores/as familiares 

restaram contar com a Assistência Técnica e Extensão Rural de organizações não governamentais e de 

organizações de agricultores/as.  

Contudo, a título de compreensão, faz-se necessário, mesmo que brevemente, falar-se da Ater brasileira 

antes da década de 1990. A Ater do Brasil, que fora influenciada pelo modelo de extensão disseminado pelas 

universidades inglesas, teve suas primeiras experiências no final da década de 1940 e expandiu-se na década de 

1950. Observa-se aí, a criação da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural e da Associação Sulina 

de Crédito e Assistência Rural, - Ascar. A partir de então outros serviços foram criados, havendo aí sua 

expansão.  

                                                           
5
 O público alvo do projeto foi: alunos/as do Ensino Fundamental das escolas: Deraldo Campos (Taboquinha-

São Sebastião), Escola Indígina (Aldeia Indígina Tinguí Botó-Feira Grande),  Antônio Jovino (Lagoa do Mel-

Craíbas), Pedro Nunes Sobrinho (Santa Rosa- Craíbas), Olavo Bilac (Marruás - Craíbas), João Quintino da 

Silva (Covos-Limoeiro de Anadia) e Escola Municipal Tiradentes/Quilombola (Uruçu-Traipu). As Escolas 

pertencem a comunidades assistidas pela EMATER, Gerência Regional Agreste, Arapiraca-AL. 
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Durante a década de 1970 os serviços de Ater tornaram-se públicos e cabia ao Governo Federal a 

responsabilidade sobre eles. O Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural – Sibrater, foi criado 

em 1974 e tinha a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - Embrater como coordenadora.  

Os objetivos da Ater, durante esse tempo, eram o de promover a melhoria das condições de vida dos 

agricultores/as bem como apoiar o processo de modernização da agricultura. No entanto, suas práticas eram 

difusionistas e os extensionistas rurais (em sua grande maioria engenheiros agrônomos e técnicos agropecuários, 

que assistiam os agricultores no âmbito da produção) e extensionistas sociais (geralmente professoras que 

assistiam às mulheres dos agricultores em relação ao ambiente doméstico) eram somente transmissores de 

informações; os/as agricultores, mesmo sendo os principais conhecedores da realidade local, não participavam 

do processo de escolhas de intervenção e eram meros receptores de informações.  

Os/as agricultoras familiares ficaram um período sem a promoção de uma Ater pública e financiada 

pela União, visto que durante o governo Collor de Mello (1990/92) foi extinta a Embrater e desativado o 

Sibrater. Após duas décadas foi elaborada e aprovada uma política voltada para Ater (2003/04). Assim, a Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER “nasce a partir da análise crítica dos resultados 

negativos da Revolução Verde e dos problemas já evidenciados pelos estudos dos modelos convencionais de 

Ater baseados no difusionismo. [...]” (MDA; SAF; DATER, 2004).  

É válido ressaltar que a PNATER trata-se da resposta dada à luta de agricultores/as familiares 

(incluindo-se Assentados/as da Reforma Agrária, Remanescentes de Quilombolas, Índios/as, Pescadores/as, etc.) 

por uma assistência técnica e extensão rural pública, bem como de movimentos sociais, extensionistas rurais, 

sindicatos etc. Conforme o Decreto nº. 4.739, de 13 de junho de 2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

– MDA, passou a se responsabilizar pelos serviços de Ater. “Este processo, democrático e participativo que 

envolveu mais de 100 entidades e mais de 500 pessoas, levou à construção de alguns consensos e a um conjunto 

de acordos [...]” (CAPORAL, 2005).  

A Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir daí, ganha uma nova cara: suas ações e atividades 

voltam-se para uma metodologia participativa e de acordo com a realidade e o conhecimento local; suas equipes 

técnicas se diversificam e aos poucos vão se inserindo outros profissionais (assistentes sociais, nutricionistas, 

engenheiros/as florestais, veterinários/as, zootecnistas, etc). Agora o extensionista rural (ou Agente de Ater) deve 

assumir a posição de educador não formal, colaborando na identificação de problemas e no planejamento da 

solução desses. A PNATER define Ater como um serviço de educação não formal, de caráter continuado, no 

meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos 

serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais.  

 
A educação não formal, ao contrário, não é herdada, é adquirida. Ela capacita os 

indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir 

janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações 

sociais (GOHN, 2010).  

 
 Neste sentido, temos que pensar propostas pedagógicas e sermos educadores(as) problematizadores(as), 

através de uma pedagogia do diálogo. O(a) educador(a) tem que ser politizado(a) uma vez que “[...] ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção”. (FREIRE, 2000, p. 

52). Em suas discussões Paulo Freire nos mostra elementos provocadores e desafiadores o qual reafirma a 

educação do campo como possibilidade para desencadear um processo de construção do conhecimento, 

respeitando as particularidades e o compromisso da transformação social. Assim, enquanto educadores(as) 

comprometidos(as) com esta proposta, faz-se necessário assumir um compromisso de luta com a comunidade na 

qual estão inseridos(as), possibilitando instigar, inclusive, grandes debates e movimentos que podem levar às 

alterações na legislação e em diversas políticas, em especial às direcionadas a educação do campo.   

 Vale ressaltar que as Diretrizes Operacionais para Educação Básica do Campo- DOEBEC foi um marco 

na luta dos movimentos sociais na legalidade da escola do campo.  

 Diante disso, o Parecer do CNE/CEB 36/2001, na sua compreensão de campo dar-se,  

 
A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O campo neste sentido é mais que um perímetro não-

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres com a 

própria produção das condições de existência social e com as realizações da 

sociedade humana.  
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 A Educação do Campo é em seu conceito mais atual e consentâneo com a realidade. A relação entre 

teoria e prática o qual desenvolve as pessoas e estas, por sua vez, desenvolvem seu meio. Podemos dizer que é o 

aprender a aprender.  

  Considerando que os/as extensionistas rurais têm o papel de educador/a não formal e que não se pode 

esquecer que na agricultura familiar há a presença de crianças e adolescentes, os quais são por muitas vezes 

esquecidos/as por esses serviços, afirma-se o quão é importante desenvolver projetos de intervenção, como o que 

será aqui abordado.  

A sociedade contemporânea se depara com um cenário de impasses e dilemas da questão social que 

afetam a efetivação dos direitos sociais, assim como a universalização das diversas políticas públicas, incluindo a 

da educação.   

 

A educação pode ser tomada como um dos mais complexos processos constitutivos 

da vida social. A compreensão da educação como totalidade histórica ultrapassa em 

muito a abordagem da sua institucionalização nos marcos das ações reguladoras do 

Estado. A história da educação articula de modo não linear a relação entre as esferas 

privada e pública, grupal e comunitária, econômica e ideológica da vida em 

sociedade. Considerando, portanto, a educação como uma dimensão complexa e 

histórica da vida social, compreende-se a política educacional como uma dada 

expressão das lutas sociais, em particular, aquelas travadas em torno da disputa pela 

hegemonia no campo da cultura que não pode ser pensada de forma desconexa da 

sua dinâmica particular com o mundo da produção (ALMEIDA, 2005).  

 
A escola, como um dos principais cenários institucionais responsáveis pela formação de opinião e de 

comportamentos, presencia problemáticas como a baixa renda familiar, a vulnerabilidade e exclusão social, a 

violência doméstica, a drogadição, a evasão escolar, a gravidez precoce, dentre outras. Segundo Quintão (2005) 

faz-se necessário à realização da integração entre as diversas políticas setoriais para que se efetive o acesso e 

permanência das crianças e dos adolescentes na escola, visto que estes se encontram inseridos em uma realidade 

social, política, econômica e cultural a ser conhecida.  

A criança e o adolescente têm assegurados, por meio de seu estatuto, o ECA, os direitos relacionados à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Assim, diante do exposto, esse projeto teve como 

objetivos colaborar na socialização de informações acerca de alguns desses direitos sociais; contribuir com o 

processo de formação do público alvo; além de promover a reflexão e o debate entre os participantes.  

O presente projeto foi executado com base em uma metodologia participativa e interativa e se 

desenvolveu em três etapas: a primeira tratou-se da sua apresentação às instituições envolvidas (Gerência 

Regional do Agreste da Emater/AL localizado no município de Arapiraca-AL e escolas que seriam atendidas); à 

segunda consistiu na realização de três oficinas que se desenvolverão durante três dias (manhãs ou tardes) nas 

escolas que faziam parte do público alvo e, finalmente, a terceira etapa que se concretizou na avaliação, que foi 

desenvolvida por meio de relatórios das atividades durante todo o processo, de registros fotográficos, bem como 

de conversas informais com os participantes.  

Vale ressaltar que as oficinas trouxeram a exibição de vídeos, a leitura de gibi, a apresentação de 

dinâmicas, a distribuição de panfletos informativos, concurso de redação ou de desenho, bem como momentos 

de lazer em que as próprias crianças e adolescentes puderam se apresentar e, assim, mostrarem seus talentos.  

É importante ressaltar que os temas foram escolhidos de acordo com a realidade da agricultura familiar 

do agreste alagoano, levando em consideração por exemplo a importância de uma alimentação saudável, os 

direitos das crianças e adolescentes, os preconceitos sofridos nos diversos ambientes a exemplo das escolas, o 

uso de substâncias psicoativas, a importância dos animais no meio rural bem como o uso indiscriminado de 

adubos químicos – aplicados sem a prévia avaliação dos solos e de agrotóxicos, usados aleatoriamente, sem uso 

de equipamentos de proteção e sem as recomendações técnicas, expondo as famílias a condições insalubres e 

desfavoráveis, em vários aspectos.  

Com isso as atividades foram realizadas em três oficinas, onde cada uma abordou dois temas:  

1 - Estatuto da Criança e do Adolescente e Alimentação Saudável;  

2 - Bullying e Drogas;  

3 - Cuidado com Animais e Uso correto do Equipamento de Proteção Individual (EPI).  Algumas 

atividades foram realizadas conforme fotografias abaixo: 
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Figura 01: Dinâmica para fortalecer                        Figura 02: Palestra sobre o ECA         Figura 3: Teatro. 
a união entre os alunos/as. 

Esc. P. Nunes Sobrinho-Craíbas-AL                          Esc. Tiradentes (Quilombola)-Traipu-AL                   Esc. João Q. da Silva - Limoeiro de 

Anadia-AL.                                                                                                                 

 
A respeito dos resultados, pode-se afirmar que os objetivos foram alcançados e as expectativas 

superadas. Não só os/as alunos/as, como também o corpo docente das escolas assistidas participaram ativamente, 

seja questionando, trazendo exemplos da realidade local ou mesmo refletindo sobre a relevância de tais 

temáticas. A cada oficina ministrada foram feitas avaliações da/s anterior/es, com o intuito de apreender se 

estávamos atingindo nossas metas e objetivos. As avaliações se deram com um quadro dividido em três colunas: 

ruim, bom e ótimo sempre após cada oficina. 

Apesar de termos obtido êxito nessas atividades, nos deparamos com dificuldades como a de como 

iríamos passar informações para alguns alunos/as que eram deficientes. Alunos/as e professores/as 

desenvolveram algum tipo de comunicação através de sua convivência, mas observa-se que esses/as não foram 

capacitados/as para lidar com tal situação. Assim, afirma-se que a escola é um ambiente que requer atenção não 

só de seus profissionais, como também das demais políticas públicas e do governo.  

Dessa forma, acreditamos que ao mobilizar esses atores pudemos provocar discussões e construir 

olhares mais críticos sobre a sociedade, as políticas públicas para o campo e o ambiente, mesmo sabendo que tais 

mudanças dependem essencialmente da vontade individual e coletiva dos educadores e comunidade escolar. Esse 

envolvimento pode condicionar em uma melhoria da educação e até reforçar a institucionalização da educação 

do campo que é de suma importância para o processo de desenvolvimento local.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A realização de projetos como esse consiste em uma importante estratégia para enxergar o/a aluno/a 

para além dos muros da escola. Através de oficinas interativas ou mesmo de dinâmicas, o/a educador/a formal, 

ou o/a não formal, pode detectar problemas que estejam não só influenciando no desempenho escolar dos/as 

alunos/as como também em sua convivência familiar.  

Há também que considerar que essas crianças e adolescentes possam vir a serem disseminadores/as de 

tal informação. Acredita-se que essa seria uma estratégia de levar informações para os pais e mães dessas 

crianças, que por terem presenciado os altos e baixos da Ater, seu sucateamento, serviços com pouco prazo de 

duração, dentre outros impasses, passaram a desacreditar na sua efetivação.  

A busca de meios para se alcançar a agricultura familiar tem que ser constante por parte do/da 

extensionista rural; esse/a tem que ser criativo/a e atento/a à realidade local e às demandas dos/as usuários/as do 

serviço para que assim não corra o risco de ser um mero transmissor de informações que vão de encontro com a 

realidade.  
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é capturar e fazer um levantamento dos insetos colonizadores do cultivo 

de mandioca avaliando a eficiência das armadilhas do tipo pitfall. O presente trabalho foi realizado no povoado 

Bálsamo, zona rural do município de Arapiraca-AL, em um cultivo de mandioca que está abandonado a mais ou 

menos 6 meses. As coletas foram realizadas em 5 armadilhas, que foram dispostas em modelo zigue-zague com 

distância de 3 metros entre elas. As coletas foram realizadas semanalmente em período de aproximadamente um 

mês, totalizando 4 coletas. O levantamento realizado durante 1 mês nos possibilitou conhecer várias espécies 

existentes na mata, as quais foram analisadas e classificadas de acordo com sua ordem. Durante 1 mês de 

levantamento, coletaram-se 274 insetos, pertencentes a 10 ordens, como Hymenoptera, Colióptera, Araneae, 

Juliformia, Diptera, Blattodea, Escorpiones, Orthoptera, Lepidoptera e Plasmatodea. 

PALAVRA CHAVE: Solo; Animais; Taxonomia.  

 

Effectiveness of the use of type pitfall traps for wildlife collection in a 

candidate cultivation in Arapiraca/AL rural area 
 

ABSTRACT: The objective of this work is to capture and make survey of the colonizing insects of cassava 

cultivation, evaluating the efficiency of pitfall traps. The present work was conducted in the village Bálsamo, 

rural area of the municipality of Arapiraca-AL, in a cassava cultivation that has been abandoned for about 6 

months. The collections were carried out in 5 traps, which were arranged in a zigzag model with a distance of 3 

meters between them. The collections were carried out weekly in a period of approximately one month, totaling 

4 collections. The survey that was carried out during one month made it possible to discover several species in 

the forest, which were analyzed and classified according to their order. During the month of the survery, 274 

insects were collected, belonging to 10 orders, such as Hymenoptera, Colióptera, Araneae, Juliformia, Diptera, 

Blattodea, Scorpiones, Orthoptera, Lepidoptera and Plasmatodea. 

 

KEYWORD: Ground; Animals; Taxonomy. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
O solo é o habitat natural para uma grande variedade de organismos, tanto microrganismos, quanto 

animais invertebrados que são responsáveis por inúmeras funções do solo e apresentam vários tamanhos e 

metabolismo (JACOT, 1940). A funcionalidade destes organismos de solo está dividida em microfauna, 

mesofauna e macrofauna, de acordo com o tamanho corporal (ASSAD, 1997). Na mesofauna encontram-se os 

ácaros, colêmbolos, miriápodes, outros aracnídeos e diversas ordens de insetos e na macrofauna encontram-se os 

coleópteras e algumas espécies de oligoquetos, diplópodes e quilópodes. Estes animais dependem da umidade do 

solo, e possuem uma grande importância ecológica, por serem capazes de realizar diversos processos, como a 

regulação de comunidades microbianas, pois estes invertebrados consomem estes microrganismos, realizam a 

fragmentação do material vegetal em decomposição e modificam a estrutura do solo por atividades de escavação 

sendo responsáveis pela ciclagem dos nutrientes e modificação da qualidade da serapilheira e do solo (AQUINO, 

2001; CORREIA; OLIVEIRA, 2000). 
     A fauna de solo é importante, pois ajuda na ciclagem de nutrientes e interage com microrganismos que 

decompõem e mineralizam os detritos do solo, afetando sua estrutura, melhorando suas propriedades físicas e 

mailto:maryranne.gat@hotmail.com
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conteúdo orgânico, além da atividade da comunidade microbiana, influenciando no desempenho das plantas 

(HÖFER et al. 2001). 

Existe muitas armadilhas empregadas na captura de insetos ou artrópodes. Uma armadilha pode ser 

definida como um processo mecânico, físico ou químico que captura um organismo. Para fins de controle ou 

monitoramento de populações de pragas, o uso de armadilhas com dispositivo de atração é uma opção prática. 

Para fins de estudos de sistemática de um determinado inseto, a armadilha pode dispor de atrativos ou então, a 

captura pode ser direta por meio de rede ou objeto similar (NAKANO & LEITE, 2000). 

No estudo de análise faunística, tem-se utilizado os mais diferentes tipos de armadilhas para 

levantamentos populacionais. Podem ser utilizadas armadilhas luminosas e armadilhas de solo, pitfall. Desse 

modo, estudos de comunidades que têm como abrangência levantamento de espécies, flutuação populacional, 

distribuição anual, migração e densidade têm sido efetuados por todo o planeta, lançando-se mão desses 

equipamentos (MOLDENKE, 1994). 

Diferentes técnicas de captura são utilizadas para a captura de espécies que compõem a fauna de certas 

regiões, entre elas destaca-se o uso de armadilhas de pitfall que caracteriza-se por ser um instrumento de coleta 

muito simples, fácil de ser confeccionado, de baixo custo e fácil para ser transportado e instalado, apresentando-

se eficiente e eficaz. Essa armadilha é usada para captura de diferentes grupos de animais, desde micro 

invertebrados que compõem a fauna de solo, até pequenos mamíferos. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo capturar e fazer um levantamento dos insetos 

colonizadores do cultivo de mandioca avaliando a eficiência de armadilhas do tipo pitfall. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

         O presente trabalho foi desenvolvido no Povoado Bálsamo, zona rural do município de Arapiraca-

AL (09º 45' 09" S 36º 39' 40" W), localizado a 6 quilômetros do centro da cidade, em uma área de cultivo de 

mandioca, que está abandonado a mais ou menos 6 meses. Foram realizadas coletas com armadilhas “Pitfall”, 

sem atrativos, que são empregadas na captura de animais de solo, semelhantes ás utilizadas por (CODDINGTON 

et al. 1991; MARTINS e LISE, 1997; BRENNAN et al. 1999; SANTOS, 1999); 

       As coletas foram realizadas em cinco armadilhas, que foram dispostas em modelo de zigue-zague 

com distância de 3 metros entre elas. Para a confecção das armadilhas foram utilizados, cinco garrafas pet de 2 

litros, que foram cortadas na altura de 15 cm (Figura 1), as mesma foram enterradas com a borda ao nível do solo 

(Figura 2), em seguida adicionou-se em torno de 500 ml de água e 5 gotas de detergente para quebrar a tensão 

superficial da mesma. As coletas foram realizadas semanalmente em um período de aproximadamente um mês, 

totalizando 4 coletas, para realização das coletas foram utilizadas: enxadas, peneira, pinças, bandejas, e 

recipiente para coletar os insetos. O material coletado foi posto em um recipiente em uma solução de álcool 70% 

e as espécies foram devidamente identificadas no laboratório da Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL. 

(Figuras em anexo) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
O levantamento realizado durante 1 mês nos possibilitou conhecer várias espécies existentes na mata, as 

quais foram analisadas e classificadas de acordo com sua ordem, considerando que, é muito importante 

classificar os animais de forma taxonômica facilitando a identificação de novas espécies que são encontradas.  A 

classificação dos seres vivos é realizada utilizando a taxonomia para conhecer a diversidade e conservar as 

riquezas que há no local. 

Só se pode conservar o que se conhece e, por isso, o primeiro estágio para conservar a biodiversidade é 

descrevê-la, mapeá-la e medi-la (Margules & Pressey, 2000). Para tal, o trabalho do sistemata é essencial. Mais 

que isso, como política para evitar a crise de biodiversidade atual, possivelmente a maior já encontrada na 

história da Terra, a comunidade de sistematas deve ter uma visão comum, avaliar criticamente suas necessidades, 

estipular uma agenda de pesquisa ambiciosa, se apropriar de novas tecnologias e inequivocamente deixar claras 

suas aspirações (Wheeler et al., 2004).  

Durante 1 mês de levantamento, coletaram-se 274 insetos, pertencentes a 10 ordens, como mostra a 

tabela 1.  

 

Ordem Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4             Total  

Hymenoptera 45 17 13 22 97 

Coleóptera 15 17 6 18 56 

Araneae 8 5 4 6 23 
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Juliformia 5 4 7 5 21 

Diptera 8 12 8 7 35 

Blattodea 4 1 4 2 11 

Escorpiones 6 0 0 3 9 

Orthoptera 3 2 1 2 8 

Lepidoptera 3 2 1 0 6 

Plasmatodea 1 0 4 3 8 

  Total  98 60 50 66 274 

 

Nota-se que houve uma maior captura de insetos no período da coleta 1, e que a ordem dominante foi a 

Hymenoptera, desempenhando funções importantes para os ecossistemas naturais. A espécie mais notável tem 

facilidade em adaptar-se no ambiente, no entanto, as outras espécies também tem uma grande variedade nas 

coletas e são importantes para o ambiente no qual se encontram, sempre há uma espécie nova a ser encontrada e 

uma maneira de identifica-la e conserva-la.  

 

CONCLUSÃO 

 
  As armadilhas Pitfall foram eficientes na captura de diversas espécies de insetos, utilizando método fácil 

de coleta da fauna edáfica, onde foi realizada em uma área de cultivo de mandioca, Com cerca de 6 a 7 meses 

que está abandonada. Essa prática de armadilhas foi muito importante quanto ao estudo da fauna do solo.  

A prática trouxe um enriquecido conhecimento nas variações dos seres vivos, que estão presentes no solo. 

Com diversas espécies na qual foi capturada. Também proporcionou experiências e informações de grande 

importância para a nossa formação acadêmica.  

 

 

ANEXOS 

 
Figura 1. Plantação de mandioca; Fonte os autores. 
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Figura 2. Armadilha do tipo Pitffal enumeradas de 1 a 5; fonte os autores. 

  

 

 

 
Figura 3. Armadilha submissa ao solo. Fonte os autores. 
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Figura 4. Coletas dos insetos. Fonte os autores. 
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RESUMO: Os tricomas são estruturas morfológicas da planta que se desenvolvem para proteger de ações 

físicas e biológicas que afetem a espécie. Objetivou-se com esse trabalho identificar e quantificar as estruturas 

morfológicas do tomateiro (Solanum lycopersicum L.; Solanaceae), que induzem a resistência a insetos. O 

material botânico foi coletado no período de maio a julho de 2017 em tomateiros cultivados em casa de 

vegetação. A cada coleta, o material foi levado para o Laboratório de Biodiversidade e Entomologia. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três tratamentos e sete repetições.  Para a análise 

dos tricomas, foram utilizadas três variedades de tomate (Santa Cruz, Rio Grande e Carolina). Os folíolos, caule, 

botões florais e pedúnculo, foram coletados e observados com o auxílio de uma lupa estereoscópica. Os tricomas 

presentes na nervura central da superfície adaxial e abaxial, nervura secundária da superfície adaxial e abaxial, 

limbo adaxial e abaxial, caule, botões florais, pedúnculo e frutos, foram contabilizados. Para a contagem, cada 

folíolo foi dividido em seis quadrantes, sendo contados os tricomas existentes em um quadrante e multiplicado 

pelo restante. As variáveis, limbo abaxial e pedúnculo diferiram significativamente quanto ao número de 

tricomas.  As três variedades de tomates analisadas, apresentaram tricomas em suas estruturas morfológicas, a 

variedade Carolina foi a que obteve maior significância e a variedade Santa Cruz a de menor significância. Das 

estruturas analisadas, o limbo abaxial se destacou das outras estruturas. Infere-se que a região de maior 

resistência a pragas, é o folíolo, precisamente o limbo abaxial.  

 

PALAVRAS CHAVE: Tricomas, folíolo, Carolina. 

 

Morphological structures of insect resistance of tomato (Solanum 

lycopersicum L., Solanaceae) 

 
ABSTRACT: Trichomes are morphological structures of the plant that develop to protect from physical and 

biological actions that affect the species. The objective of this work was to identify and quantify the 

morphological structures of the tomato (Solanum lycopersicum L., Solanaceae), which induce resistance to 

insects. The botanical material was collected from May to July 2017 in tomato plants grown under greenhouse 

conditions. At each collection, the material was taken to the Laboratory of Biodiversity and Entomology. The 

experimental design was completely randomized with three treatments and seven replicates. Three tomato 

varieties (Santa Cruz, Rio Grande and Carolina) were used for the analysis of trichomes. The leaflets, stem, 

floral buds and peduncle were collected and observed with the aid of a stereoscopic magnifying glass. The 

tricomes present in the central rib of the adaxial and abaxial surface, secondary rib of adaxial and abaxial 

surface, adaxial and abaxial limbus, stem, floral buds, peduncle and fruits were counted. For counting, each 

leaflet was divided into six quadrants, counting the trichomes in one quadrant and multiplied by the rest. The 

variables, abaxial limb and peduncle differed significantly regarding the number of trichomes. The three 

varieties of tomatoes analyzed presented trichomes in their morphological structures, the Carolina variety was 

the most significant and the Santa Cruz variety was the least significant. From the analyzed structures, the 

abaxial limbus stood out from the other structures. It is inferred that the region of greatest resistance to pests is 

the leaflet, precisely the abaxial limbus. 

 

KEYWORD: Trichomes, leaflet, Carolina. 
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INTRODUÇÃO 

 
As plantas apresentam estruturas morfológicas de resistência contra a herbivoria. Essas estruturas 

criam estratégias para que as plantas tornem-se menos atrativas a fim dificultar a sua localização, assim como se 

defender de tornar-se alimento adequado para os insetos, causando danos mais sérios para a planta (ALMEIDA, 

et al 2005). 

Há 350 milhões de anos as plantas e os insetos tem desenvolvido diversas relações, às quais atuam 

tanto de forma positiva, quanto negativa. Esse relacionamento entre as duas espécies, são desde a polinização 

quanto ao consumo de plantas e suas partes por insetos como fonte alimentar. Nessa relação às plantas 

desenvolvem mecanismos de defesa para tentar resistir de seus diversos predadores. Determinadas espécies 

vegetais apresentam compostos bioquímicos que agem na defesa por meio de sua toxidade, ou o 

desenvolvimento de características físicas que procuram minimizar os danos causados por herbívoros 

(GATEHOUSE, 2002). 

As estruturas morfológicas da planta se desenvolvem a fim de proteger de ações físicas e biológicas 

que afetam a espécie. Algumas plantas modificam características estruturais como tricomas, espinhos, espessura 

da parede celular, deposição de sílica, formação de cristais inorgânicos entre outros, para que os insetos não 

consigam danificar as plantas, provocando dados no aparelho bucal do mesmo (LUCAS et al., 2000). 

Diversas espécies vegetais apresentam em suas estruturas morfológicas principalmente as folhas 

tricomas ou pelos que tendem a ter efeito direto sobre a herbivoria (ALMEIDA, 2005). Os tricomas tectores 

podem atuar como defesa física, onde exercem papel fundamental na proteção da superfície foliar do ataque de 

organismos predadores (MATOS et al., 2009). Os tricomas glandulares atuam na defesa química liberando 

substâncias específicas que tendem a causar efeito imediato, intoxicando o inseto que tenha preferência 

alimentar, de ovoposição e ou sobrevivência na determinada planta (SIMMONS et al., 2005). 

No gênero Solanum os mecanismos de resistência a pragas estão relacionados aos tricomas 

glandulares que produzem compostos químicos e os tricomas não glanudulares também chamados de tricomas 

tectores que estão relacionados ao efeito mecânico, presentes além da lamela média, folhas, frutos, estão 

relacionados com o crescimento e ou presença de idioblastos cristalíferos que influenciam na ovoposição, na 

alimentação, na locomoção e no abrigo das pragas (GLAS et al., 2012). 

Objetivou-se com esse trabalho identificar e quantificar as estruturas morfológicas do tomateiro que 

induzem a resistência a insetos. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O material botânico foi coletado no período de maio a julho de 2017 em dois cultivos no município de 

Arapiraca – AL. A cada coleta, o material foi levado para o Laboratório de Biodiversidade e Entomologia do 

Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas, Campus I. 

Para a análise dos tricomas, foram utilizadas três variedades de tomate (Santa Cruz, Rio Grande e 

Carolina). Os folíolos, caule, botões florais e pedúnculo, foram coletados e observados com o auxílio de uma 

lupa estereoscópica. Os tricomas presentes na nervura central da superfície adaxial e abaxial, nervura secundária 

da superfície adaxial e abaxial, limbo adaxial e abaxial, caule, botões florais e pedúnculo, foram contabilizados. 

Para a contagem, cada folíolo foi dividido em seis quadrantes, sendo contados os tricomas existentes em um 

quadrante e multiplicado pelo restante. 

Os dados foram submetidos à ANOVA mediante ao teste de Scott-Nott (P<0,05) utilizando o 

programa SISVAR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em todo o material botânico coletado, foram encontrados os tricomas, estruturas de resistência 

morfológicas contra pragas. A tabela 1 mostra os resultados nas três variedades estudadas. A variedade Carolina 

a que se destacou, com média superior as demais e a variedade Santa Cruz, também obteve resultado 

significativo.  Em pesquisas realizadas por Silva et. al (2015) sobre a avaliação de tricomas em subamostras de 

tomate (Solanum lycopersicum L.) foram observadas a presença de tricomas tectores. 

Das estruturas analisadas o limbo abaxial apresentou média superior às demais estruturas. A folha é a  

região de maior resistência a pragas, precisamente o limbo abaxial. Segundo Gutierri et. al (2007) em análises 
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anatômicas de duas espécies de Lamiaceae conhecidas popularmente como “falso boldo”, verificou-se que no 

limbo, de ambas as espécies, ocorrem cinco tipos de tricomas, tanto na face adaxial quanto abaxial. 

Já a estrutura de menor representatividade foi o pedúnculo com média inferior às demais. Essa 

estrutura, a haste que sustenta a inflorescência, e posteriormente o fruto. Matos et al.  (2011) observaram em suas 

pesquisas realizadas com a superfície foliar de pimentas, que a espécie Capsicum baccatum var. pendulum 

apresentam tricomas apenas na nervura central.  

A variedade Santa Cruz apresentou maior número de tricomas nas estruturas, caule e pedúnculo, 

comparando com as outras variedades. Na variedade Rio Grande os maiores destaques foram a nervura central 

adaxial, nervura secundária adaxial, nervura secundária abaxial e o limbo adaxial. Já na variedade Carolina os 

números significativos foi na nervura central abaxial (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Dados médios de tricomas como estruturas de resistências contabilizadas nas três variedades de 

tomates. 

Estruturas de 

resistência 

Santa Cruz 

 

Rio Grande 

 

Carolina 

 

Nc adaxial 690.000 D 1062.000 B 744. 000 D 

Nc abaxial 4280.000 C 3108.000 C 5280. 000 B 

Ns adaxial 1750.000 C 4704.000 C 2268. 000 C 

Ns abaxial 11160.000 B 21600.000 B 6624. 000 B 

Lb adaxial 13840.000 B 16560.000 B 7056. 000 B 

Lb abaxial 39760.000 A 44208.000 A 66900. 000 A 

Caule 6996.000 C 952.000 D 4422. 000 C 

Pedúnculo 1184.000 C 600.000 D 669. 000 D 

Bot floral 880.000 D 1045.000 C 710. 000 D 

Médias seguidas da mesma letra, em uma mesma linha ou coluna, não apresentam diferenças significativas, ao 

nível de significância de 5%, pelo teste de Scott-Nott. Nc adaxial= nervura central adaxial; Nc abaxial= nervura 

central abaxial; Ns adaxial= nervura secundária adaxial; Ns abaxial= nervura abaxial; Lb adaxial= limbo adaxial; 

Lb abaxial= limbo abaxial; Bot floral= botão floral. 

 

 

Nos registros dos tricomas como se observa na figura 1, as variáveis de todas as regiões da folha 

apresentaram valores crescentes, para todas as variedades de tomates analisadas. Já a partir da variável caule, 

houve valor decrescente de tricomas analisados nas três variedades de tomates. Sendo observado que o limbo, é a 

estrutura vegetal que apresenta maior resistência a pragas. Conforme Matos et al. (2011) a espécie Capsicum 

baccatum var. praetermissumé é composta de folhas que mais se distinguem das demais, com as maiores 

densidades de tricomas em todas as regiões da folha, e sendo a única espécie com densidade significativa de 

tricomas no limbo, quando comparada às outras. Segundo Empinotti et al. (2008) os tricomas tectores e 

glandulares são observados nas duas superfície foliares, com maior frequência na abaxial. 

Em trabalhos de GLAS et al. (2012) alertaram que o gênero Solanum apresenta variações nos tipos de 

tricomas podendo ser unicelulares, multicelulares, glandulares ou tectores.  KANG et al. (2010) relatam que os 

tricomas glandulares encontrados em variedades de S. lycopersicum produzem uma grande variedade de 

substancias químicas que tendem a contribuir como aroma característica das folhas de tomates. 

 

Figura 1. Número de  tricomas encontrados nas estruturas morfológicas  das três variedades de tomates. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

CONCLUSÃO  

As três variedades de tomates analisadas, apresentaram tricomas em suas estruturas morfológicas. Foi 

observado que no folíolo é onde existe a maior quantidade de tricomas, destaca-se dessa forma a parte 

morfológica do tomateiro que mais oferece resistência aos insetos.  
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é reconhecer as oportunidades, dimensionar o potencial e identificar os 

principais entraves do mercado de produtos da avicultura caipira no município de Santana do Ipanema, Com 

ênfase na explanação a cerca do perfil do consumidor, através da identificação das preferencias e dos fatores 

levados em consideração para o consumo, considerando-se a variáveis regionais em suas dimensões econômicas, 

culturais, sociais entre outras. Para a execução da pesquisa fora utilizado questionários de caráter exploratório e 

descritivo, com perguntas diretas e pouco invasivas, aplicados com clientes de pequenos estabelecimentos 

comercias, como avícolas e mercadinhos, em diferentes bairros da cidade. Os resultados da pesquisa revelaram 

que esse um mercado com forte potencial de crescimento, mas que a baixa competitividade seus produtos, que 

resulta em preços consideravelmente altos em relação aos produtos da avicultura do sistema industrial de 

produção, é o principal entrave para a expansão do mesmo. 

PALAVRAS CHAVE: consumo, consumidor, dimensionamento. 

 

Market study for poultry products in the Caipira system in the municipality of Santana 

do Ipanema 
 

ABSTRACT: The objective of this work is to recognize the opportunities, dimension the potential and 

identify the main obstacles of the caipira poultry products market in the municipality of Santana do Ipanema, 

with emphasis on the explanation about the consumer profile, through the identification of preferences and 

factors taken into consideration for consumption, considering regional variables in their economic, cultural, 

social and other dimensions. For the execution of the research, questionnaires of an exploratory and descriptive 

nature were used, with direct and non-invasive questions, applied with clients of small commercial 

establishments, such as poultry and small markets, in different districts of the city. The results of the survey 

revealed that this is a market with strong growth potential, but that the low competitiveness of its products, 

which results in considerably higher prices than the poultry products of the industrial production system, is the 

main obstacle to its expansion. 

 

KEY WORDS: consumer, consumer, sizing. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A cadeia de produção de frango de corte brasileira é uma das mais importantes do mundo, com 

crescimento expressivo na ultimas décadas, a avicultura tornou-se, sem duvidas, uma das áreas de produção mais 

eficientes da indústria de alimentos. No Brasil, a oferta de frango tem acompanhando o crescimento da demanda 

interna e externa decorrente do aumento da competitividade e produtividades.  

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de carne de frango, produzindo um total de 12,6 milhões 

de toneladas de carne de frango em 2014, ficando atrás apenas dos EUA com uma produção de 17,2 milhões de 

toneladas e da China com uma produção de 13 milhões de toneladas. E, desde 2010, ocupa a liderança mundial 

na exportação de carne de frango. (ABPA, 2015). Segundo Garcia (2004), o excelente desempenho da cadeia 

produtiva do frango de corte no Brasil é reflexo do processo de reestruturação industrial (adoção de novas 
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formas de organização industrial em larga escala), de mudanças tecnológicas e de melhorias nas técnicas de 

manejo, nutrição e sanidade das aves, ocorridos no Brasil a partir dos anos de 1970 e intensificados nos anos de 

1990.   

Apesar de toda eficiência, outros linhas de produtos da avicultura tem conquistado espaço no 

mercado. O frango caipira não compete, em escala de produção e custo, com o frango industrial, mas em 

qualidade e sabor da carne, atendendo a uma fatia de mercado que paga mais por essas características de apelo 

ecológico. De acordo com Park et al. (2002), características relacionadas à qualidade da carne vêm apresentando 

crescente importância, tanto para a indústria processadora como para os consumidores. O fato é que, entre outras 

questões, o diferencial do sistema caipira de cultivo de aves está na preocupação com o conforto e o bem estar 

animal. Para MOLENTO (2005). 

O consumidor brasileiro tem mudado seu hábito alimentar. Isso foi possível devido um aumento no 

nível cultural e nas informações adquiridas sobre alimentação e saúde (MEGIDO; XAVIER1998; NEVES, 

2002). Geralmente, essas mudanças acontecem em virtude do ambiente que se encontram os consumidores. 

Esses ambientes podem variar conforme a geografia, a demografia, a composição familiar, os aspectos 

econômicos, sociais, psicológicos e culturais (PARENTE, 2000). 

No município de Santana do Ipanema, médio sertão alagoano, uma proposta de mercado tem buscado 

seu espaço. Pequenas propriedades, na maioria das vezes composta pelo núcleo familiar, procuram estabilizar a 

avicultura caipira, a fim de manter uma produção solida capaz estabelecer um mercado. Todavia, o 

desconhecimento das variáveis do mercado local inviabiliza o desfeche dessa proposta. Corroborando com esse 

ambiente frágil, tem-se o desconhecimento do mercado dos produtos da avicultura familiar no município. 

 A expansão da atividade torna-se dependente do reconhecimento e dimensionamento do mercado, 

considerando-se as variáveis regionais em suas dimensões econômicas, culturais, sociais entre outras. Assim a 

presente pesquisa teve como objetivo conhecer as oportunidades e os principais entraves no mercado para 

produtos da avicultura caipira no município de Santana do Ipanema - AL. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
A pesquisa deu-se no município de Santana do Ipanema, entre os meses de dezembro de 2013 e fevereiro 

de 2014. O município está localizado a 208 km da capital do estado, possui território de 437 km² e apresenta 

densidade demográfica estimada em 102,61 Hab/Km² (IBGE, 2010). No âmbito do estudo a metodologia 

utilizada foi uma Pesquisa Exploratória e Descritiva, como propõe VIEIRA, (2002). Através da aplicação de 223 

questionários, com nove perguntas abertas, claras e pouco invasivas, a fim de explorar questões determinantes 

sobre perfil de consumidores de produtos da avicultura caipira, e fatores que possibilitam o reconhecimento de 

potencial e identificação de possíveis entraves para o mercado esses produtos, abrangendo as dimensões 

econômicas, culturais, sociais em que se encontra cada individuo. Os questionários foram aplicados em 

diferentes bairros de município, com clientes de estabelecimentos comerciais como pequenos mercados, avícolas 

e outros. Os dados coletados foram subdivididos em categorias e submetidos à estatística simples. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No universo da pesquisa foi verificado que a composição familiar era definida pelas seguintes taxas 

20,63% afirmaram que moram com de 1 a 2 pessoas, 66,82% que moram com de 3 a 5 pessoas e 12,56% que 

moram com mais de 5 pessoas. Cabe levar em consideração que o fator composição familiar atrelado a uma série 

de questões, como situação econômica, localização geográfica, demografia, acesso a informação e cultura, é 

determinante na formação do perfil de um consumidor.  

Como já foi mencionado, é primordial levar em consideração na hora de traçar um perfil para um 

consumidor o fator econômico do indivíduo. Com relação à renda mensal da família dos entrevistados 62,78% 

possuem uma renda de 1 a 2 salários mínimos, 17,04% possuem uma renda de 3 a 4 salários mínimos, 3,14% 

possuem uma renda de mais de 4 salários mínimos e 17,04% possuem uma renda de menos de 1 salário mínimo. 
Kotler (2000), afirma que o comportamento do consumidor é influenciado por fatores como os culturais (cultura, 

subcultura e classe social), sociais (grupos de referência, família e papéis e status), pessoais (idade e estágio no 

ciclo de vida, ocupação e circunstâncias econômicas, estilo de vida e personalidade e auto-imagem) e 

psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes). 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
111 

Dentro do patamar de abrangência da pesquisa realizada, foi claramente observado a alta incidência do 

consumo de produtos da avicultura oriundo do sistema industrial de produção. Como mostra na (tabela 1). 

Tabela 1- Frequência de consumo de produtos da avicultura de origem industrial (por semana). 

Frequência       Entrevistados (%) 

1 a 2 por Semana 

   

23,63 

3 a 4 por Semana 

   

42,36 

5 a 6 por Semana 

   

18,14 

7 por Semana 

   

12,45 

0 por Semana 

   

3,42 

TOTAL       100 

     

O alto consumo desses produtos, principalmente da carne de frango, vem tendo constante aumento ao 

longo dos anos devido à eficiência do sistema de produção industrial, que produz cada vez mais, gastando cada 

vez menos. Como a oferta dos produtos avícolas tipo caipira é geralmente menor em relação ao seu consumo, os 

preços costumam serem maiores que os da avicultura industrial (KISHIBE, 1998).  

Em relação ao consumo de produtos da avicultura oriundos do sistema caipira de criação registrado na 

pesquisa, 83,41% dos entrevistados responderam que sim, consomem esses produtos, enquanto 16,59% 

responderam que não consomem esses produtos, ou consomem apenas quando ganham, ou mesmo, na casa de 

terceiros. Os dados contidos no (Gráfico 1) mostram a frequência do consumo desses produtos entre os 

entrevistados. 

Gráfico 1- Frequência de consumo de produtos da avicultura do sistema caipira de produção (por mês). 

 

 

Observa-se que o consumo entre a maioria dos entrevistados é esporádico, variando de 1 a 2 vezes ao 

mês. Os dados expressos no gráfico, que apontam que 3,14% dos entrevistados consomem esses produtos 

diariamente, fazem alusão a uma pequena parcela dos entrevistados que também eram criadores de aves em 

sistema caipira. 

O preço e dificuldade de acesso foram fatores mencionados como maiores causas da baixa incidência do 

consumo dos produtos da avicultura caipira. Entre aqueles que afirmaram que consomem os produtos da 

avicultura oriundos do sistema caipira de criação 25,27% relataram que compram esses produtos em 

mercadinhos ou avícolas, 33,87% afirmaram que compram na feira livre, 18,28% compram nos sítios a pequenos 

criadores e 22,58% disseram que só consomem esses produtos porque são criadores.  porém fatores com sabor e 

qualidade, em termos de saúde, também são levados em consideração, e isso tem pesado cada vez mais na 

tomada de decisão do consumidor. Foi constatado que 74,19% dos consumidores desses produtos consideram o 

“sabor” como sendo fator principal na hora de optarem pelo seu consumo, 15,05% levam em consideração a 

“qualidade” na hora de optarem pelo consumo, e 10,75% afirmaram que levam em consideração o “sabor e a 

qualidade” na hora do consumo. Como aponta o Gráfico 2. 
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Gráfico 2- Dados percentuais sobre fatores que influenciam na compra dos produtos da avicultura de 

origem caipira entre os entrevistados. 

 

Apesar de o Sabor ser mencionado pela maioria dos entrevistados sobre fatores levados em 

consideração na hora de optarem pelo consumo, na hora da tomada de decisão para compra dos produtos, 

45,70% disseram que levam o “preço” em consideração, 34,40% disseram que levam a “qualidade” em 

consideração, 13,98% disseram que levam o “sabor” em consideração e 5,91% disseram que levam o “preço, a 

qualidade e o sabor” como fatores primordiais. 

Dessa forma, é importante ter em mente e analisar quanto o consumidor está disposto a pagar por cada 

produto. Em relação aos preços 7,14% dos entrevistados que disseram comer carne (frango) pagam até 18 R$ por 

um animal, vivo ou abatido, 47,62% pagam até 25 R$ e 45,24% pagam mais de 25 R$. Enquanto 91,75% dos 

que afirmaram comer ovos, disseram que pagam de 4 a 5 R$ pela dúzia e 8,25% disseram pagar mais de 5 R$ 

pela dúzia de ovos caipira. Entre aqueles que afirmaram consumir os produtos de origem caipira 67,74% 

disseram que consomem principalmente carne (frango), enquanto 52,15% disseram que consomem ambos, 

porem mencionaram o fato de que os ovos são uma opção mais acessível. 

  

CONCLUSÃO 

Através do presente trabalho foi possível mensurar o crescimento o mercado de Produtos da Avicultura 

no município de Santana do Ipanema – AL e entender como ocorre à tomada de decisão dos consumidores 

desses alimentos na hora da compra.  

Quanto à preferência por produtos de origem Caipira podemos constatar que este é um mercado com 

grande potencial de crescimento, dessa forma é viável para o município investir neste setor, expandindo os 

pontos de venda, fazendo com que o acesso a esses produtos aumente. Faz-se necessário a cultura de se produzir 

de maneira eficiente e competitiva, a fim de ajustar os preços, para que este esteja aliado ao sabor na hora da 

escolha por parte do consumidor.  
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RESUMO: O pimentão ALL-BIG se caracteriza por possui frutos de forma quadrada, com coloração verde, e 

vermelha, com um maior nível de desenvolvimento para plantio em cultivo protegido. Dessa forma objetivou-se 

neste trabalho realizar uma análise comparativa do desenvolvimento fenológico entre a geração F1 e F2 do 

pimentão (Capsicum annuum) ALL BIG, adicionado a diferentes substratos em vasos em casa de vegetação. O 

trabalho foi conduzido, em uma estufa do tipo capela na universidade Estadual de Alagoas UNEAL, campus I na 

cidade de Arapiraca A-L, entre o período de maio e setembro de 2016 a novembro e fevereiro e fevereiro de 

2017. Contudo para a avaliação da germinação e emergência foi utilizado delineamento inteiramente casualisado 

com 5 tipos  de tratamentos, ou seja tratamentos com solo normal, esterco bovino, caprino,  aviário e  substrato 

Bioplant®. A quantidade utilizada foi de aproximadamente de 3/2 para cada tipo de tratamento contendo 6 

repetições onde  as mesmas foram semeadas em bandejas de isopor até à sua germinação. Foram semeadas 3 

sementes em cada célula no espaçamento de 0,50 cm entre as plantas e de 1,0 cm entre linhas. Observou-se que, 

a resposta dos tratamentos, do esterco bovino nas duas gerações F1 e F2 representaram em todas as variáveis 

uma média superior aos demais. As avaliações dos dados coletados foram através do teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade.  Pode-se inferir que os substratos utilizados fornecem matéria orgânica e nutriente, suficiente para 

o desenvolvimento da variedade desta pesquisa. 

 

PALAVRAS CHAVES: ALL-BIG; SUSTRATOS;DESENVOLVIMENTO . 

 

Study of the phenological development of the F1 and F2 generation of All-

Big Pepper (Capsicum annuum L.) in protected environment 
 

ABSTRACT: ALL-BIG peppers are characterized by square, green and red fruits, with a higher level of 

development for planting in protected cultivation. The objective of this work was to perform a comparative 

analysis of the phenological development between the F1 and F2 generation of Capsicum annuum (ALL BIG), 

added to different substrates in pots under greenhouse conditions. The work was conducted in a chapel type 

greenhouse at the State University of Alagoas UNEAL, Campus I in the city of Arapiraca AL, between May and 

September 2016 to November and February and February 2017. However, for the evaluation of germination and 

emergence was a completely randomized design with 5 types of treatments, ie treatments with normal soil, 

bovine manure, goat, aviary and Bioplant® substrate. The amount used was approximately 3/2 for each 

treatment type containing 6 replicates where they were seeded in polystyrene trays until germinated. Three seeds 

were sown in each cell at a spacing of 0.50 cm between plants and 1.0 cm between rows. It was observed that the 

response of the treatments of bovine manure in the two F1 and F2 generations represented in all the variables an 

average higher than the others. The evaluations of the collected data were through the Tukey test, at 5% 

probability. It can be inferred that the substrates used provide organic matter and nutrient sufficient for the 

development of the variety of this research. 

 

KEYWORD: ALL-BIG,  SUBSTRATES, DEVELOPMENT. 
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INTRODUÇÃO  
  A cultura do pimentão (Capsicun annuum L.), pertencente à família das solanáceas Oriundo do 

continente latino americano sobre tudo do México e da América central, se espalhou pelo mundo após a chegada 

do colonizador europeu. Daqui foi levada para África, Europa e Ásia por embarcações portuguesas, esta entre as 

dez principais hortaliças com maior importância econômica no mercado brasileiro. Os frutos são 

comercializados em quase que sua totalidade quanto verdes (70%). Entretanto, é considerável a demanda por 

pimentões coloridos apresentando maior valor no mercado. Atualmente se empregam, no cultivo do pimentão, 

tecnologias apuradas as quais estão voltadas para requisitos de sustentabilidade com fins de reduzir os gastos e 

expandir a produtividade, dai então temos a aplicação da adubação orgânica com a finalidade de alcançar tal 

objetivo. (Sediyma et al; 2014).  

O pimentão ALL-BIG se caracteriza por possui frutos de forma quadrada, com coloração verde, e 

vermelha, com um maior nível de desenvolvimento para plantio em cultivo protegido.  O cultivo em ambiente 

protegido minimiza os efeitos da variabilidade ambiental, melhorando dessa forma sua produtividade. Além de 

controlar quase que totalmente os fatores climáticos, favorecendo assim, o crescimento das plântulas de 

pimentão.  A irrigação e a adubação são os principais fatores que influenciam, tanto no desenvolvimento quanto 

na germinação (BEZERRA, STURANO, 2013). 

O cultivo de pimentão apresenta alta demanda por nutrientes, sendo Ca, Mg, N, P e K, os principais. Os 

produtores orgânicos têm lançado mão de adubações com compostos orgânicos e/ou compostos de farelos 

(Bokashi) no plantio e em cobertura, visando que as necessidades de macro e micronutrientes das culturas sejam 

integralmente supridas (Silva et al 2010). 

A grande demanda por produtos saudáveis vem atribuindo cada vez mais a preferência pelos produtos 

orgânicos, dessa forma a agricultura orgânica vem se destacando com grande frequência neste segmento. 

Ressalta-se a importância da mistura de diferentes componentes para a composição de um substrato estável e 

adaptado à obtenção de mudas de boa qualidade em um determinado período de tempo (SILVA et al., 2005). 

  Dessa forma o uso de fertilizantes orgânicos de origem animal é uma pratica benéfica e econômica 

para pequenos e médios produtores de verduras, por propiciar a melhoria da feracidade e a conservação do solo 

(Araújo et al; 2007). Ainda segundo Araújo et al; (2007) avaliando a produção de pimentão adubado com esterco 

bovino e biofertilizantes, concluíram que o biofertilizante bovino, aplicado de forma isolada ou associado com 

material orgânico, pode ser utilizado como alternativa para fertilização não-convencional do pimentão. 

               Estudos relacionados a divergência genética são de suma importância para o conhecimento da 

variabilidade genética de diferentes populações para a realização de seu monitoramento (Cruz & Carneiro, 

2003). Estudos como esses auxiliam na identificação de possíveis duplicatas, e fornecem parâmetros para 

escolha de progenitores, que ao serem cruzados, possibilitam maior efeito heterótico na progênie, ou seja, 

favorece a obtenção de genótipos superiores em gerações segregantes (Leite et al;2011). 

As estimativas da variância genética na geração f2 apresentaram magnitudes maiores do que as 

estimativas das variâncias ambientais e da interação genótipo x ambiente, tanto para as análises individuais dos 

capsaicinóides avaliados, como para capsainóides totais (Wagner; 2003). 

 Dessa forma objetivou-se neste trabalho analisar o desenvolvimento fenológico da geração F1 e F2 do 

pimentão (Capsicum annuum) ALL BIG, adicionado a diferentes substratos em vasos em casa de vegetação. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

     O trabalho foi conduzido, em uma estufa do tipo capela na universidade Estadual de Alagoas 

UNEAL, campus I na cidade de Arapiraca A-L, entre o período de novembro de 2016 a fevereiro de 2017.  

Contudo para a avaliação da germinação e emergência foi utilizado delineamento inteiramente casualisado com 

5 tipos  de tratamentos, ou seja tratamentos com solo normal, esterco bovino, caprino,  aviário e  substrato 

bioplant®. A quantidade utilizada foi de aproximadamente de 3/2 para cada tipo de tratamento tendo 6 

repetições onde  as mesmas foram semeadas em bandejas de isopor até à sua germinação. Foram semeadas 3 

sementes em cada célula no espaçamento de 0,50 m entre as plantas e de 1,0m entre linhas. Cada parcela tinha as 

dimensões de 4,0 x 2,5m com distanciamento de 1,2 cm entre parcelas e de 2,1 cm entre blocos. 

     Após 15 dias da semeadura em bandejas isopor verificou-se a germinação do pimentão All Big, as 

plântulas foram transplantadas para os vasos com o solo adicionado com os devidos substratos (Figura 1). A 

retirada das plantas invasoras foi realizada 30 dias após o transplante de forma manual. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com cinco tratamentos e seis repetições, sendo solo normal (T0), solo 

com esterco bovino (T1), solo com esterco caprino (T2), solo com esterco aviário (T3) e solo com substrato 

Bioplant® (T4). Para irrigação foram utilizados lâminas com 100 mm diários onde a mesma foi realizada 

diariamente. A avaliação dos dados coletados foi através do teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados das 
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variáveis analisadas foram coletados semanalmente tais como, altura da planta (AP), número de folíolos (NF), 

Botões florais (BF), Diâmetro do caule (DC), Ramificações (NR), Quantidade de flores (QF). 

 

 

Figura 1. Desenvolvimento do pimentão ALL- BIG em estufa do tipo capela na Universidade Estadual 

de Alagoas-AL. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                 
 

        FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES: 
 

Na tabela 1, observa- se que há uma diferença significativa entre os tratamentos na maior parte das 

variáveis. O maior índice de desenvolvimento em altura das plântulas e diâmetro do caule foi notado no esterco 

bovino, outro tratamento que também apresentou um bom resultado foi o substrato bioplant. De acordo com 

Cavalcante (2009), o maior crescimento das plântulas na presença de biofertilizantes bovinos pode está 

relacionado ao início do ajustamento do pimentão ao estresse salino na fase de crescimento inicial.  

Conforme mostra a tabela1, observa-se na geração F1, que nos dados referentes ao número de folíolos 

(NF) numero de botões florais (BF), número de Ramificações (NR), e quantidade de flores, os melhores 

resultados também se deram ao substrato Bioplant®, que resulta em uma boa qualidade no desenvolvimento 

fenológico. Os tratamentos com composto orgânicos apresentaram valores relativamente superiores e 

semelhantes ao substrato comercial Bioplant®. Costa et al. (2013) também avaliaram substratos na produção de 

mudas de pepino que apresentaram comprimento de raiz superior ao tratamento com substrato comercial 

Plantmax®. Confirmando os benefícios e a possível substituição de substratos comerciais na produção de mudas 

de pepino reduzindo custos e garantindo maior retenção de umidade nos recipientes e fornecimento de grande 

parte dos nutrientes necessários ao bom desenvolvimento vegetal (PAIVA et al., 2011). 

Na F2, podemos observar que assim como na geração F1, a geração F2 apresentou o maior índice de 

desenvolvimento quanto à altura da planta com o uso do esterco bovino notando-se melhor rendimento também 

no numero de botões florais, quantidade de flores e numero de ramificações. 

Observa-se que, na resposta dos tratamentos, o esterco bovino nas duas gerações F1 e F2 representam 

em todas as variáveis uma média superior aos demais. De acordo com Araújo (2014) o uso de adubação orgânica 

de origem animal é uma das práticas mais convenientes e até às vezes mais econômica, entre outros benefícios 

como exercer melhoria na estrutura física, na fertilidade e na conservação do solo, favorecendo o aumento na 

retenção de água no solo, diminuído perdas por erosão e favorecendo o controle biológico. 
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Na geração F2 os dados referentes a eficiência do substrato Bioblant® diferiram estaticamente em 

relação ao dados obtidos na geração F1sendo um dos tratamentos com menor eficiência, segundo Erythrina 

velutina Willd., os substratos Bioplant® proporcionaram uma baixa velocidade de emergência de plântulas. 

 

 

Tabela1. Media das variáveis fenológicas da geração F1 e F2 do pimentão ALL-BIG (UNEAL Arapiraca- AL). 

 

Nível de significância de 5%, pelo teste de Tukey. Altura da planta (AP) Número de folhas (NF), Diâmetro do 

caule (DC), Botões florais (BF), número de ramificações (NR), Quantidade de flores (QF). 

 

CONCLUSÃO: 

Portanto, conclui- se que os substratos utilizados no plantio dos pimentões apresentaram um eficiente 

desenvolvimento, onde o esterco bovino e apresentou uma maior significância para as plântulas diferindo dos 

demais tratamentos entre as gerações. 
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RESUMO: A agricultura é uma das atividades econômicas mais antigas da história da humanidade, e um dos 

seus grandes desafios sempre foi o combate de pragas para minimização dos efeitos negativos sobre a 

produtividade. A ferramenta mais comumente utilizada para o combate de pragas ou insetos nas plantações, são 

os inseticidas, no entanto estudos demonstram as consequências negativas para o uso de substâncias sintéticas, 

tanto para quem manipula como para a produção. E uma alternativa ecologicamente correta, que vem sendo 

difundida nos dias atuais, é o controle biológico de pragas ou manejo integrado de pragas (MIP), que tem como 

objetivo usar semioquímicos no combate de insetos e pragas na agricultura. Diante disto, o presente trabalho tem 

como objetivo mostrar os feromônios como alternativa viável no combate a pragas na agricultura. E para tanto 

foi realizado um levantamento bibliográfico, tendo como fonte de informações artigos científicos publicados em 

revistas. Com isso foi identificado que há feromônios sexual e agregação, alarme, marcação, trilha e oviposição; 

e a comunicação por meio desses semioquímicos é controlada por fatores fisiológicos e do ambiente. Portanto, o 

uso de feromônios na agricultura é uma prática viável, pois minimiza o uso de substâncias sintéticas 

(inseticidas), mantendo a produtividade com o uso de substâncias naturais. 

 

PALAVRAS CHAVE: semíoquímicos, compostos voláteis, interação. 

 

Pheromones as a pest control tool in agriculture 

 
ABSTRACT: Agriculture is one of the oldest economic activities in the history of mankind, and one of its 

great challenges has always been to combat pests to minimize the negative effects on productivity. The most 

commonly used tool for the control of pests or insects in plantations are insecticides, however studies show the 

negative consequences for the use of synthetic substances, both for those who handle and for the production. 

And an ecologically correct alternative that is being spread today is biological pest control or integrated pest 

management (IPM), which aims to use semiochemicals in the fight against insects and pests in agriculture. In 

view of this, the present work aims to show pheromones as a viable alternative in the fight against pests in 

agriculture. For that, a bibliographic survey was conducted, having as a source of information scientific articles 

published in journals. With this it was identified that there are sexual pheromones and aggregation, alarm, 

marking, track and oviposition; and communication through these semiochemicals is controlled by physiological 

and environmental factors. Therefore, the use of pheromones in agriculture is a viable practice, since it 

minimizes the use of synthetic substances (insecticides), maintaining productivity with the use of natural 

substances. 

 

KEYWORD: semiochemicals, volatile compounds, interaction. 

 

INTRODUÇÃO  

O uso de substâncias sintéticas na agricultura é uma prática bastante antiga; registros já mencionam o uso 

de sulfarados no século XI e aplicação de arsênio em 1700. Anos depois, 1931, é introduzido o herbicida DDT 

(diclorodifeniltricloroetano) e assim ocorre a consolidação da química na produção vegetal (TRAVELLA et al., 

2011).  
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O uso de agrotóxicos na agricultura obteve uma grande expansão nos últimos 30 anos. E o Brasil é 

considerado um dos países mais consumidores destes produtos químicos, ficando em primeiro lugar no ranking e 

sendo considerado o maior mercado mundial de agrotóxico, ultrapassando os Estados Unidos e o Japão 

(CASSAL et al., 2014). De acordo com Rigotto, Vasconcelos, & Rocha (2014), nas últimas décadas o mercado 

global de agrotóxicos cresceu 93%, enquanto que o mercado brasileiro expandiu 190%; correspondendo a um 

consumo de 936 mil toneladas e movimentando US$ 8,5 bilhões, compreendendo dez empresas que controlam 

75% deste mercado no país. 

Com o aumento da aplicação de agrotóxicos na agricultura surgiu a preocupação com a contaminação 

destas substâncias sintéticas na água e no solo. O solo e as águas superficiais e subterrânea podem serem 

contaminados e consequentemente poluídos por substâncias orgânicas derivadas dos xenobióticos. Dentre as 

principais consequências do uso de agrotóxicos no solo está a erosão e os danos causados nos organismos vivos 

presentes no solo, que são responsáveis pela fixação de nutrientes essenciais para o desenvolvimento e 

crescimento das plantas (STEFFEN, STEFFEN e ANTONIOLLI, 2011). 

Nas plantas tem como consequências, de acordo com Silva, Alquini e Cavallet  (2005), que a aplicação de 

herbicidas pode causar alterações na estrutura da raiz primária e da parte aérea, sendo a raiz importante para 

fixação da planta no solo e transporte de nutrientes para o interior da planta. Além de afetarem os processos 

fisiológicos como trocas gasosas e consequentemente a fotossíntese, e podendo ainda causarem estresse 

oxidativo nos tecidos vegetais (AMARO, 2011). 

Diante de tais consequências negativas, conferidas pela aplicação de agrotóxicos e na era onde o “lema” é 

desenvolvimento sustentável, surge então a necessidade de realizar um manejo ecologicamente correto, com a 

aplicação de semioquímicos (feromônios) no combate a pragas, substituindo assim aplicação de insetidas 

(atualmente a segunda maior classe de agrotóxicos utilizado no Brasil) por substâncias naturais, os chamados 

compostos voláteis. 

Semioquímicos são definidos como a classe de substâncias químicas que estabelece a comunicação entre 

os organismos vivos. Dentre a classe de semioquímicos estão os feromônios, que são compostos químicos que 

mediam a interação entre organismos da mesma espécie e podem ser divididos em: sexual, trilha, alarme, defesa 

e recrutamento (TRIGO, BITTRICH e AMARAL, 2000) 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo mostrar os feromônios como forma 

viável e sustentável de combate a pragas, evitando o uso de substâncias sintéticas e prejudiciais ao homem e o 

ambiente. E para tanto foi feito um levantamento bibliográfico de artigos para maior obtenção de informações 

sobre a aplicação de feromônios na agricultura. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Para a realização da presente pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico, tendo como referências 

artigos científicos publicados em revistas e anais de eventos científicos, livros, teses e dissertações. Para ter 

acesso aos artigos, foi utilizado como plataforma de busca o Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes. Os 

descritores utilizados foram: semioquímicos, tipos de feromônios, controle de pragas e manejo de integrado de 

pragas. A presente revisão de literatura foi feita no mês de setembro do presente ano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A utilização de feromônios tem sido uma das alternativas empregadas nas lavouras, afim de diminuir o 

uso de pesticidas na área, devido as consequências que os mesmos são capazes de promover tanto para a lavoura 

como para o aplicador e ao consumidos, pois, o seu uso provoca a resistência dos insetos, fazendo com que 

dosagens maiores sejam aplicados (TRAVELLA et al., 2011). 

 A solução para a redução ou a eliminação dos inseticidas na agricultura tanto familiar como comercial, 

está na própria natureza, pois os insetos são capazes de liberarem substâncias de diversos tipos para se 

comunicarem uns com os outros, seus sinais são diversos, tais como: de demarcação, de agregação, sexual e de 

alarme (SILVA, 2016). 

O feromônio de alarme é muito utilizado pelas abelhas, afim de indicarem algum perigo que está 

ocorrendo por perto, ao exalarem no ar o feromônio com o intuito de avisar as demais sobre a ameaça. Além do 

uso desse feromônio, as abelhas e as formigas  fazem uso do feromônio específicos com a finalidade de  

indicarem a localização de onde as mesmas podem obterem suas fontes nutricionais (água, néctar das flores), 

além de garantir pela liberação desse feromônio o retorno para a coméia e formigueiro sem perder ou se 

perderem no caminho, esse feromônio denomina-se de feromônio de demarcação, porém fatores abióticos 

(ventos e chuvas) desfazem as trilhas dificultando o retorno destas para o seus habitats (WELTER, 2014). 

Os feromônios sexuais e de agregação tem uma grande ligação por serem similares, os quais são 

considerados mensageiros químicos por exalarem feromônios no ar com a finalidade de atrair o parceiro, com o 

intuito de reprodução, o que diferencia. Os feromônios sexuais e de agregação é somente por o de agregação 
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envolver a atração dos dois sexos, tanto o feminino como o masculino, e de geralmente envolverem voláteis da 

planta. A aplicação de armadilhas a partir de feromônios sintéticos de agregação e sexuais são os mais comuns 

na agricultura, sendo usadas para armadilhas no monitoramento de insetos e para coleta massal, sendo esse 

método muito utilizado para realizar pesquisas para diversos fins, pois a armadilha permite que se detecte 

presença das pragas assim como também a sua densidade (PAULO e RODRIGUES, 2009).  

 

CONCLUSÃO  

Desde o século XI que o uso de substâncias químicas vem sendo aplicado na agricultura, com a produção 

de compostos como o DDT o uso de tais produtos ganhou grande expansão. E atualmente, o Brasil é considerado 

o país mais consumidor de agrotóxicos, sendo seu maior consumo de herbicidas, inseticidas e fungicidas. E 

diante de um momento econômico, onde a via produção é produzir sem denegrir o meio ambiente; uma 

alternativa viável e já bastante difundida é a aplicação de semioquímicos na agricultura; evitando assim a 

poluição ambiental como também a contaminação tanto do produtor como consumidor.                               
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RESUMO: O Phaseolus vulgaris popularmente conhecido como feijão comum pertence à família Fabaceae 

do gênero Phaseolus, a planta é uma das culturas mais tradicionais do nordeste brasileiro. Objetivou-se com este 

trabalho identificar as espécies espontâneas presente numa área de cultivo de Phaseolus vulgaris.  O trabalho foi 

realizado na área experimental da Universidade Estadual de Alagoas, campus II - Santana do Ipanema, Alagoas 

com 206 km de distância a Maceió, latitude de -9.3705 e Longitude: -37.248581.. Foram plantados 4 lotes do 

feijão com parcelas de 100 plantas para coleta de amostragem da flora espontânea ocorridas nos locais.  A partir 

da identificação das espécies, foram determinados os parâmetros fitossociológicos.  Com os resultados foram 

identificadas sete espécies de plantas daninhas, agrupadas em cinco famílias. As principais famílias presentes 

foram Malvaceae, Poaceae e fabaceae.  

PALAVRAS CHAVE: Feijão, plantas daninhas, semiárido. 

Identification of the natural spontaneous flora in a growing area (Phaseolus 

vulgaris) in the municipality of Santana do Ipanaema, AL 

ABSTRACT: This study aims to identify the species naturally occurring in an area of cultivation of 

Phaseolus vulgaris. The study was conducted in the experimental area of the State University of Alagoas, 

Campus II - Santana do Ipanema, Alagoas with 206 km of distance to Maceió, latitude of -9.3705 and Longitude: 

-37.248581. The Phaseolus vulgaris popularly known as common bean belongs to the family of the genus 

Phaseolus, the plant is one of the crops most traditional of northeastern Brazil. Were planted 4 lots of beans with 

plots of 100 plants to collect samples of the flora spontaneously occurring in places. From the identification of 

the species, were certain the phytosociological parameters. With the results were identified seven weed species, 

grouped into five families. 

KEYWORD: Bean, weed. Semi-arid. 

INTRODUÇAO 

O feijão-comum é um dos alimentos básicos de várias nações e, um dos componentes da dieta dos 

brasileiros, posicionando-se como a sua principal fonte de proteína vegetal. Possui um teor proteico pode atingir 

33% com valor energético de 341 cal/100g (POMPEU, 1987).  

A produção de feijão-comum é realizada por um número diverso de tipos de produtores, em todas as 

regiões do país, utilizando diferentes níveis tecnológicos. Dentre estes produtores, a agricultura familiar é 

colocada como a grande alavanca pela produção de feijão no país.  

O feijão-comum da safra de inverno posiciona-se entre as culturas mais plantadas nos sistemas produtivos 

explorados no método de irrigação por aspersão em área de Cerrado, em razão de sua rentabilidade atrativa e de 

um rápido retorno econômico. A utilização de irrigação e adubação adequadas, ao lado de uma equilibrada 

população de plantas, compete para níveis mais altos de produtividade do feijoeiro-comum, acima de 3.000 

kg/ha, harmonizáveis com uma produção vegetal irrigada em bases racionais (AZEVEDO et al., 2008). 

Segundo Shaw (1956), um conceito amplo de planta daninha é que ele as enquadra como "toda e qualquer 

planta que ocorre onde não é desejada". Um conceito mais direcionado às atividades agropecuárias é encontrado 
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na definição proposta por BLANCO (1972) que define como planta daninha, “toda e qualquer planta que 

germine espontaneamente em áreas de interesse humano e que, de alguma forma, interfira prejudicialmente nas 

atividades agropecuárias do homem”. A presença das plantas daninhas em conciliação com as culturas pode 

trazer prejuízo a certas práticas culturais e a colheita, e isso está relacionado de tal forma, que qualquer um 

desses pode ser limitante para a expressão ideal dos demais. A partir da identificação das espécies, foram 

determinados os parâmetros fitossociológicos.  

O manejo de plantas daninhas é um componente importante em muitos agroecossistemas. Existem 

diversas maneiras de classificar o que se define por planta daninha e uma delas diz que “planta daninha é aquela 

que está fora de lugar”. Por exemplo, em um campo de feijão, plantas voluntárias de milho provenientes de 

sementes do cultivo anterior, são consideradas plantas daninhas. No agroecossistema as plantas que crescem sem 

serem semeadas tendem a competir com os cultivos semeados e podem provocar efeitos negativos. Entretanto, 

em alguns casos, a completa eliminação destas “plantas naturais” pode ser pior do que simplesmente baixar sua 

população. Alguns dos diversos efeitos benéficos destas plantas podem ser, por exemplo, o encolhimento de 

erosão, o reuso de nutrientes, a constituição de cobertura morta e a beneficiação de insetos benéficos. Desta 

forma o agricultor deve manejar as plantas daninhas de forma a obter o máximo de benefícios para as culturas e 

para o meio ambiente. (SILVA et al., 2007).    

Por ser o feijoeiro cultivado nas mais diversas épocas do ano, sob variados tipos de sistemas de cultivo 

(solteiro e consorciado) e nas mais variadas condições edafoclimáticas, este pode sofrer interferência de diversas 

espécies de plantas daninhas. 

Objetivou-se com este trabalho identificar as espécies espontâneas presente numa área de cultivo de 

Phaseolus vulgaris.  O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade Estadual de Alagoas, campus 

II - Santana do Ipanema, Alagoas. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O levantamento fitossociológico foi realizado no assentamento foi realizado na área experimental da 

Universidade Estadual de Alagoas, campus II - Santana do Ipanema, Alagoas com 206 km de distância a 

Maceió, latitude de -9.3705 e Longitude: -37.248581. Foram plantados 4 lotes do feijão com parcelas de 100 

plantas para coleta de amostragem da flora espontânea ocorridas nos locais. Todas as plantas daninhas que 

estiverem na área amostrada foram coletadas, identificadas por família, nome científico, e nome comum, 

utilizando metodologia semelhante à utilizada por Kuva et al. (2000). Em cada amostragem, as plantas daninhas 

de cada espécie foram cortadas rente ao solo, colocadas em sacos de papel, devidamente identificadas e 

separadas por espécies e famílias, conforme Lorenzi (2008). A partir da identificação das espécies, foram 

determinados os parâmetros fitossociológicos (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974): De identificar e 

tabelar as plantas de acordo com sua espécie para que posteriormente seus nomes científicos fossem conferidos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No levantamento fitossociológico foram identificadas sete espécies de plantas daninhas, agrupadas em 

sete famílias. As principais famílias presentes foram Malvaceae, Poaceae e Fabaceae. Indivíduos pertencentes a 

família Malvaceae apresenta plantas herbáceas, subarbustos, arbustos, arvore e lianas. Para Oliveira e Freitas 

(2008) Poaceae é uma das principais famílias de plantas daninhas existentes no Brasil. Segundo Maciel et al. 

(2010), várias espécies da família Poaceae são perenes e produzem grande quantidade de sementes, aumentando 

seu poder de disseminação e colonização de diferentes ambientes.  

Cardoso et al. (2013), em Estudo de fitossociologia de uma cultura do feijão no Estado brasileiro da 

Bahia, também encontrou um maior número de espécies de Poaceae. A ocorrência desta família com um maior 

numera de espécies também foi registrado na região amazônica.  
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Tabela1. Relação de espécies identificadas no levantamento fitossociológico realizado na cultura de 

mandioca. 

Família Nome ciêntifico Nome comum 

Fabaceae Indigofera hirsuta L Anil 

Fabaceae Fabaceae Senma obfusifolia (L) 

H.S irwine barneby 

Mata-pasto / fedegoso 

Malvaceae Melochia tomentona L Capa-bode / malva roxa 

Malvaceae Malvastrum americanum 

(L) torr. 

Malva de espiga / malva- 

dura 

Poaceae Ciliares (L) Capim-buffel 

Poaceae Urochloa plantaginca (unk) 

 

R.D webster 

Capim- marmelada 

Turneraceae Turnera melochioides 

canbem 

Albina / flor do guarujá 

Eufhobiaceae Cróton glandulosus (L) Gervão 

 

De acordo com Albuquerque et al. (2008), algumas das espécies de plantas daninhas que ocorrem em 

mandiocais podem ser consideradas como problemas locais ou regionais, pois cada região tem sua peculiaridade 

quanto às plantas daninhas predominantes, ainda que haja muitas delas em comum nas diversas regiões 

produtoras de mandioca no Brasil.  

A competição das espécies daninhas com a mandioca está dependente também da morfologia de sua parte 

aérea. Característica varietal importante, pois a mandioca e uma cultura que cobre pouco o solo e é pouco 

competitiva (ALBUQUERQUE et al. 2009). Havendo espaço assim para estabelecimento da pressão competitiva 

com a comunidade infetante. 

Levantamentos fitossociológicos foram realizados por vários autores na cultura da mandioca no Brasil, os 

quais identificaram inúmeras espécies de plantas daninhas, de distintos gêneros e famílias (AZEVÊDO et al., 

2000; ALMENDRA, 2005; JOHANNS; CONTIERO, 2006; ALBUQUERQUE et al., 2008; GUGLIERI et al., 

2009; HUZIWARA et al., 2009; PINOTTI et al., 2010; BIFFE et al., 2010). 

 

CONCLUSAO 

 No trabalho realizado encontrou-se um maior número de indivíduos pertencentes a família Malvaceae, 

Poaceae e Fabaceae, onde as principais espécies que predominaram durante o levantamento foi Indigofera 

hirsuta L Fabaceae Senma obfusifolia (L) e outras, pertencentes as essas três famílias. Informações como essas 

são importantes para a escolha do manejo adequado de pragas e doenças, já que quanto maior for o número de 

informações a respeito das plantas invasoras maior as chances de sucesso no controle das mesmas.  
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RESUMO: A atividade avícola é o setor agropecuário com maior desenvolvimento em termos técnicos e 

desenvolvimento socioeconômico.  O presente trabalho refere-se a um estudo de caso realizado em uma unidade 

familiar de produção de frangos caipiras e industrial.  Com o objetivo de analisar o sistema de produção caipira e 

industrial em parâmetros quanto aos custos de produção por frango em ambos sistemas.  Foram avaliados dos 

sistemas de produção, caipira e industrial na zona da mata alagoana. As variáveis analisadas foram custo com 

alimentação, mão de obra e aquisição dos pintainhos, quanto aos índices zootécnicos foram avaliados a 

viabilidade (%), peso médio (kg), conversão alimentar e consumo de ração (kg). Os parâmetros foram atribuídos 

por animal para fins comparativos. O custo de produção de ambos os sistemas se demonstrou viável, 

favorecendo uma satisfação no processo produtivo, estimulando a continuação do avicultor no ramo e 

favorecendo um desenvolvimento socioeconômico da família. Contudo é importante o acompanhamento de 

analises financeiras de sistemas de produção avícola caipira e industrial de origem familiar, devido ao princípio 

de pluralidade de atividades e mecanismos de auto sustentabilidade financeira e produtiva que estes espaços 

conseguem desenvolver. 

 

PALAVRA-CHAVES: sistema, viabilidade, produção 

 

Zootechnical and economic indexes of poultry and industrial poultry: a case 

study 
 

ABSTRACT: The poultry activity is the agricultural sector with greater development in technical terms and 

socioeconomic development. The present work refers to a case study carried out in a family unit of production of 

small and industrial chickens. The objective of this study was to analyze the production system of hickory and 

industrial production in parameters related to production costs per chicken in both systems. We evaluated the 

production systems, caipira and industrial in the zone of the Alagoas forest. The variables analyzed were cost 

with feed, labor and chicks acquisition. The viability (%), mean weight (kg), feed conversion and feed intake 

(kg) were evaluated for zootechnical indexes. The parameters were assigned per animal for comparative 

purposes. The production cost of both systems proved feasible, favoring a satisfaction in the productive process, 

stimulating the continuation of the aviculturist in the branch and favoring a socioeconomic development of the 

family. However, it is important to monitor financial analyzes of poultry and industrial poultry production 

systems of family origin, due to the principle of plurality of activities and mechanisms of financial and 

productive self sustainability that these spaces can develop. 

KEYWORD: system, feasibility, production 

 

INTRODUÇÃO 

A produção de Frango industrial no Brasil demostra a real evolução da avicultura Brasileira, dados do 

IBGE 2017, referente ao efetivo de frangos abatidos no primeiro trimestre de 2017 relata um montante de 

1.484.960.692 animais gerando um peso total de carcaça oriunda desses frangos de 3.377.671.215quilogramas de 

carne. Demonstrando a real força socioeconômica da atividade avícola no setor nacional da produção animal. 

Contudo é importante salientar que Alagoas foi representada com 1.914.701 quilograma no primeiro semestre de 

2017 (IBGE, 2017) evidenciando que o estado tem uma parte bastante representativa no senário de produção de 

frangos. 

A avicultura caipira vem tomando espaço no mercado consumidor devido a existência de um público de 

consumidores terem afinidades e preferências para o consumo de frango caipira promovendo um novo conceito 

de sistema de produção, onde esta mesma ave é manejada da forma mais natural possível em relação a sua 

alimentação, ou seja, são animais cuja sua dieta são seguidas os princípios de criação avícola destinando planos 
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de alimentares conforme sua fase de criação (pré-inicial, inicial, crescimento, engorda ou acabamento), porém 

são incrementadas em sua alimentação gramíneas de modo que as mesmas vivenciem um período de pastejo, de 

modo que as aves consomam além da gramínea alguns insetos e caminhem mais quando comparadas as aves 

criadas em sistemas industriais, favorecendo um sabor diferenciado e uma textura agradável ao paladar do 

consumidor. É importante ressaltar que as alimentações dessas aves podem ser adicionadas restos culturais de 

hortaliças e frutíferas, favorecendo assim uma integração entre os sistemas de produção. 

Um fator importante na avicultura caipira é que não são necessários grandes investimentos para a 

produção, porém as mesmas devem ser manejadas de forma adequada, esta vertente de criação possibilita um 

bem-estar do animal, claro que quando a mesma é manejada de forma consciente e respeitando os princípios do 

bem-estar animal. O sistema de criação caipira pode ser realizado em conjuto com um galpão para a proteção das 

aves contra os fatores climáticos e agregar ao galpão piquetes com gramíneas ou consorcio de gramíneas com 

leguminosas, é importante ressaltar que no galpão é de suma importância que o mesmo seja coberto e tenha 

proteções laterais (lonas) para evitar patologias. É importante relatar que o custo de produção deve-se ter como 

um parâmetro decisório como parâmetro de avaliação e diagnostico do sistema de produção. Favorecendo uma 

avaliação continua e uma visão panorâmica dos fatores que influenciam a viabilidade da atividade. Todavia é 

importante salientar que a avicultura alternativa é condicionada aos pequenos produtores, sobre tudo da 

agricultura familiar, desempenhado um papel de extrema importância principalmente nas características de 

produção onde os manejos dos animais podem ser realizados por adolescentes e mulheres, desenvolvendo um 

incentivo na permanência do jovem no campo com uma perspectiva de crescimento pessoal e econômico sem 

que haja uma migração para outras regiões em busca de emprego.  

Os índices zootécnicos é fundamental para avaliação da rentabilidade e desempenho produtivo de 

qualquer sistema produtivo, é evidente que os mesmos influenciam a tomada de decisão da unidade produtiva, os 

principais parâmetros avaliados na viabilidade econômica da avicultura é a conversão alimentar, ou seja o quanto 

o animal consumiu de alimento e conseguiu transforma em musculo, fator este que quanto menor melhor; Idade 

de abate, parâmetro que deve ser estipulado e mantido, pois a medida que o plantel permanece por mais tempo 

no galpão, haverá mais consumo de alimentação e uma grande probabilidade de perda do índice de eficiência 

produtiva  e aumento da taxa de mortalidade, o que acarretará o comprometimento de uma boa conversão 

alimentar. 

O presente trabalho refere-se a um estudo de caso realizado em uma unidade familiar de produção de 

frangos caipiras e industrial.  Com o objetivo de analisar o sistema de produção caipira e industrial em 

parâmetros quanto aos custos de produção por frango em ambos sistemas.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
Trata-se, neste trabalho, de um estudo de caso de uma avícola industrial e caipira localizada na região da 

zona da mata alagoana. O galpão de produção de frangos caipiras tem dimensões de 16m² com um pé direito de 

3,0m. provido de comedouros tubulares e bebedouros pendulares. A cama composta de bagaço de cana a uma 

altura de 15 a 20 centímetros de altura.  O manejo de aquecimento é realizado através de aquecimento elétrico, 

em um período de 8 dias de vida após os 28 dias os frangos têm acesso ao piquete, onde o manejo diário consiste 

em limpeza do bebedouro duas vezes ao dia e distribuição da ração nos comedouros.  O plano alimentar consistia 

nas categorias pré-inicial, inicial, crescimento e abate; com a ração balanceada a partir de farelo de milho, farelo 

de soja e pré-mix, sendo ofertadas duas vezes ao dia atendendo as principais exigências. As dietas foram 

formuladas a partir das exigências de 2,900 kcal de energia e 22% de proteína na fase inicial, 3,100 kcal de 

energia e 19% de proteína na fase de crescimento e 3,300 kcal de energia e 15% de proteína na fase de 

terminação.  Foram ofertados alimentos complementares a dieta de resíduos agroindustriais tais como: semente 

de maracujá, goiaba e resíduos do processamento do caju, porém as mesmas foram submetidas a pastejo durante 

o dia. 

O galpão de criação de frangos industriais contém dimensão de 1000m², apresentando um pé direito de 

3,5 m. O galpão dispõe de comedouros tubulares infantil e adulto como também bebedouros pendulares. O 

manejo de criação de frangos industriais consiste em um aquecimento a lenha em um período de 8 a 10 dias, a 

medida que os mesmos vão crescendo o ciclo de proteção vai aumentando de modo que os frangos ocupem toda 

a área do galpão. De forma simultânea são realizadas o manejo de cortina conforme o comportamento das aves. 

A limpeza dos bebedouros ocorre duas vezes ao dia. O manejo da cama é realizado uma vez na semana e quando 

apresentam características irregulares. A distribuição de ração ocorre a cada dois dias e a rotação dos 

comedouros a cada duas horas. O plano alimentar consiste em pré inicial, Inicial, crescimento I, crescimento II e 

abate utilizando os principais alimentos milho, soja, farinha de carne, óleo, calcário, sal, biobond, bicarbonato de 

sódio, bacitracina metileno disalicilato e núcleo mineral. As dietas foram formuladas seguindo as seguintes 

exigências pré-inicial 23% de proteína Bruta e 360 kcal de energia metabolizável; inicial com 21% de proteína 

bruta e 335 kcal de energia metabolizável; Crescimento I com 19% de proteína bruta e 3108 Kcal de energia 
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metabolizável; Crescimento II com 18% de proteína bruta e 3180 Kcal de energia metabolizável e na dieta de 

terminação apresentaram-se valores de 17% de proteína bruta e 3203 kcal de energia metabolizável.  

As variáveis analisadas foram custo com alimentação, mão de obra e aquisição dos pintainhos, quanto aos 

índices zootécnicos foram avaliados a viabilidade (%), peso médio (kg), conversão alimentar e consumo de ração 

(kg). Os parâmetros foram atribuídos por animal para fins comparativos. Os resultados foram apresentados 

conforme metodologia de LOPES et al., (2004) através de uma análise comparativa por meio de análise 

descritivas, e agrupados em tabelas afim de comparação e discussão dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Observou-se na tabela 01que o custo com a mão de obra foi de R$ 0,76 e R$ 0,75 para os frangos 

caipira e industriais respectivamente, demonstrando um custo comparado, fator este relacionado a dois fatores 

que possibilita este custo semelhante, um deles é a quantidade de aves alojadas no sistema industrial, devido a 

quantidade animal ser alta ocorre uma diluição maior deste custo. Outro fator é que o período produtivo do 

frango caipira é de 90 dias o que acarreta dias de serviços a mais. Evidenciando assim que o custo com a mão de 

obra independe do sistema produtivo. Contudo o período de criação de frango caipira faz com que agregue valor 

no momento de sua comercialização e o custo de mão de obra se assemelhe com o sistema industrial. Porém está 

associado a um público especifico que almeja uma carne em um sistema de criação mais natural, contudo com 

um poder aquisitivo mais alto e de outro lado uma carne de menor custo de aquisição onde os mesmos diminuem 

sua margem de lucro, para ganha em quantidade comercializada.  

 A alimentação em ambos os casos se apresentaram como o item de maior onerosidade do sistema, 

contudo o custo por frango caipira foi de R$ 3,83 e R$ 5,60 para o frango industrial. Este custo pode alterado a 

partir de manejos eficientes que reduzam a perda de ração para CORDEIRO et al., (2008) diagnosticou que o 

manejo incorreto das aves no fornecimento de água e ração, promovem um aumento desnecessário de custos 

com ração. Este fator é determinante para a viabilidade da atividade. A alimentação representa cerca de 70 % do 

custo da produção devido a mesma competir de forma direta com alimentos utilizados na nutrição humana. Para 

SOUZA JUNIOR (2011) este fator pode ser alterado na avicultura caipira devido a diversidade de frutos e partes 

folhosas de inúmeras plantas que podem vim a nutrir as aves, contribuindo para a riqueza da sua dieta e para a 

economia de ração balanceada. 

 Os custos com os pintainhos foram maiores para a criação caipira, devido o mesmo ser comprado em 

pequenas quantidades quando comprada com a avicultura industrial. É importante relatar que a maioria das 

empresas já possuem seu próprio incubatório o que diminui alguns custos com encargos e tributos. Para 

CARVALHO et al., (2008) O conhecimento dos itens relacionados aos custos de produção pode ser utilizado 

para aumentar a competitividade da mesma. 

Tabela 2. Custos unitário de produção de Frangos criados em sistema caipira e industrial 

Variáveis 
 Custos/Frango Produzido  

 Caipira   Industrial  

Alimentação R$ 3,83 R$ 5,60 

Mão de Obra R$ 0,75 R$ 0,76 

Pintainhos R$ 1,50 R$ 1,35 

Viabilidade (%) 87,50 91,94 

Peso médio (kg) 2,761 2,48 

Conversão Alimentar 1,7 1,705 

Consumo de Ração (kg) 4,54 4,24 

 
Na tabela 01, podemos observar que o índice de viabilidade do lote de frango apresentou-se baixo quando 

comprado com o de frangos industrias, que obteve uma viabilidade com 91,94%. Este índice pode influenciar de 

forma significativa na conversão alimentar, contudo é possível evidenciar que ambos os lotes obtivem conversão 

alimentar semelhantes, porém é importante ressaltar que não foram contabilizados a ingestão dos alimentos 

alternativos, indicando assim que o consumo de alimentos alternativos, aumenta a conversão alimentar como 

também o consumo de ração por aves. SAVINO et al., (2007) afirma que as aves do programa de alimentação 

alternativo apresentaram conversão alimentar 32,6% pior em relação às do programa de alimentação 

convencional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A execução deste trabalho permitiu observar a importância do manejo nutricional da criação de aves 

caipiras, submetida a uma alimentação complementar de resíduos agroindustriais, possibilitou diagnosticar que 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
129 

alguns índices zootécnicos foram comprometidos, devido a prática de balanceamento de dieta não ser um dos 

fatores levados em consideração na unidade de produção caipira, de modo que, os alimentos eram ofertados fora 

da composição nutricional da dieta e em quantidades não mensuradas. Favorecendo assim uma conversão 

alimentar que não condiz com a realidade e custos que se sombreiam pela falta de controle zootécnico. Toda via, 

é importante indagar que a transferências de tecnologias ainda se encontram escassas, deixando lacunas no 

sistema produtivo devido a pratica extensionista não ser continuada.  

O custo de produção de ambos os sistemas se demonstrou viável, favorecendo uma satisfação no processo 

produtivo, estimulando a continuação do avicultor no ramo e favorecendo um desenvolvimento socioeconômico 

da família. Contudo é importante o acompanhamento de analises financeiras de sistemas de produção avícola 

caipira e industrial de origem familiar, devido ao princípio de pluralidade de atividades e mecanismos de auto 

sustentabilidade financeira e produtiva que estes espaços conseguem desenvolver.  
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RESUMO: O levantamento do perfil de uma determinada cultura é essencial para o planejamento de ações 

futuras por partes dos órgãos responsáveis, para o planejamento e desenvolvimento do setor. O objetivo do 

presente trabalho foi realizar diagnóstico do perfil da suinocultura no município de Santana de Ipanema – AL.  A 

escassez de informações é um fator limitante, neste sentido, realizou-se, a aplicação de 36 questionários em 15 

comunidades, através de visitas in loco, com a finalidade de identificar de que forma a atividade é realizada, o 

perfil do agricultor, as atividades desenvolvidas, dados da suinocultura assim como o manejo empregado, padrão 

racial, instalações e produção. Observou-se que a atividade tem perfil da agricultura de subsistência, 

desenvolvida 47,2%, em propriedades com até 10 tarefas (Tr), e como atividade secundária, com recursos 

limitados, baixo nível de tecnificação, padrão racial diversificado, instalações precárias, alimentação inadequada, 

onde 91,3% dos produtores buscam consorciar alimentos tradicionais com alternativos, afim de baratear os 

custos de produção, na tentativa de elevar a margem de lucro. Mediante esses resultados, é possível vislumbrar 

melhor planejamento da atividade, buscando fortalecimento do setor. 

PALAVRAS CHAVE: Produção, Suínos, Agricultura-familiar 

Survey of swine profile in the municipality of Santana do Ipanema - 

Alagoas 

ABSTRACT: The survey of the profile of a given culture is essential for the planning of future actions by the 

responsible bodies for the planning and development of the sector. The objective of the present work was to 

conduct a diagnosis of swine profile in the municipality of Santana de Ipanema - AL. The scarcity of information 

is a limiting factor. In this sense, the application of 36 questionnaires in 15 communities was carried out through 

on-site visits to identify how the activity is carried out, the profile of the farmer, the developed activities, swine 

data as well as employee management, racial pattern, facilities and production. It was observed that the activity 

has a profile of subsistence agriculture, developed 47.2% in properties with up to 10 tasks (Tr), and as a 

secondary activity, with limited resources, low level of technification, diversified racial pattern, precarious 

facilities, where 91.3% of producers seek to consort traditional foods with alternatives, to reduce production 

costs, in an attempt to increase the profit margin. Through these results, it is possible to glimpse better planning 

of the activity, seeking to strengthen the sector. 

  

KEYWORD: Production, Swine, Family farming 

 

 

 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
131 

INTRODUÇÃO 

A carne suína é a proteína animal mais consumida em todo o mundo, seguido pela carne de frango e a 

carne bovina. A produção mundial de carne suína em 2016 foi de 106.969 milhões de toneladas (Embrapa, 

2017), dividindo esse valor pela população mundial, que é de 7,2 bilhões de pessoas, segundo a UNIRIC (2017), 

estimasse o consumo médio per capita de 15,3 kg/habitante/ano. De acordo com Carvalho (2014) ao citar Nunes 

(1999), a suinocultura é uma atividade desenvolvida no Brasil desde o princípio da colonização, e os produtos 

derivados de sua produção, como a carne e a banha, vem sendo utilizados pela população até os dias atuais. No 

Brasil, em 2016 a produção de carne suína chegou a 3,73 milhões de toneladas, valor que representa um 

crescimento de 2,4% em relação a 2015, representando consumo per capita de 14,4 Kg/habitante/ano (EBRAPA, 

2017). 

Segundo Brisola (2010), citado por Coêlho (2011), os abates de suínos inspecionados pelo governo 

federal, são realizados em sua grande maioria na região centro-sul do país, totalizando 72,93%. Segundo o IBGE 

(2016), a região sul do país, é responsável por 66% dos abates sob inspeção federal, enquanto que na região 

nordeste apenas 1,1% são inspecionados pelo MAPA.  

De acordo com Pinheiro et al. (2009), a atividade suinícola tem grande importância para o pequeno 

produtor, pois gera renda, trabalho e alimento, contribuindo de forma significativa, para o complexo 

agropecuário brasileiro. Sendo a suinocultura desenvolvida também em propriedades que possuem menor nível 

tecnológico que o preconizado pelo ministério da agricultura, modelo predominante no Nordeste. 

Pinheiro et al. (2009), conforme Cavalcanti (1984), diz que, os suínos podem ser produzidos tanto em 

grandes, quanto em pequenas propriedades, sendo ambos de grande importância para a riqueza de um pais 

desenvolvido, e para sua pecuária. Para Silva Filha et al. (2006, p.1): 

 

A suinocultura de subsistência no Brasil, que é praticada pelas famílias agricultoras 

familiares, principalmente na Região Nordeste, tem sua importância centrada nas 

atividades em pequenas e médias propriedades, gera empregos e renda para as 

famílias produtoras, contribui para a fixação do homem no campo, viabiliza a 

produção de cereais, movimenta uma grande cadeia agropecuária, além dos suínos 

locais transformarem subprodutos, resíduos e alimentos não convencionais em 

proteína de alta qualidade, que supri as próprias famílias produtoras. 

 

 

Para o município de Santana do Ipanema – AL, no último senso agropecuário realizado pelo IBGE em 

2006, foi apresentado que o efetivo de suínos do município é composto por 1776 cabeças, distribuídos em 784 

propriedades diferentes. IBGE (2015) apresenta que o rebanho total do município apresenta 2091 cabeças, sendo 

dessas, 444 são matrizes. Diante dos dados citados, observa-se uma tímida evolução do rebanho. 

Além do pequeno efetivo, existe total escassez de informações sobre a composição genética, 

instalações, manejo, desfrute da suinocultura local e assim, é essencial estudar as particularidades da criação de 

suínos nas diversas propriedades que desenvolvem a atividade, neste contexto o objetivo do presente trabalho foi 

realizar diagnóstico do perfil da suinocultura no município de Santana de Ipanema – AL.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O presente trabalho foi realizado no Município de Santana do Ipanema, localizado à 210 km da capital 

Maceió, situado a 250 metros acima do nível do mar, com uma extensão de 438 km², e apresenta uma população 

estimada em 44.932 habitantes, com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 09º 22’ 42” S, Longitude: 

37º 14’ 43” W. 

Inicialmente foi elaborado questionário para identificar questões do perfil do produtor, da propriedade e 

atividades desenvolvidas, além de dados específicos da suinocultura, como manejos, genética, instalações e da 

produção. Foram realizadas visitas in loco em 36 propriedades, espalhadas em 15 comunidades. Para 

identificação dos produtores foram utilizados dados da secretária municipal de agricultura. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados dados referentes a dimensão das propriedades estudadas. Foi observado 

que a suinocultura e desenvolvida em áreas que variam de 0,5 a 380 tarefas (tr), onde 47,2% destas têm entre 0,5 

e 10 tr, 22,2% medem de 11 a 30 tr, outros 22,2% medem de 31 a 100 tr e outras duas uma com 110 tr e outra 

com 380 tr. Peetz et al. (1996) citado por Coelho (2011,p.24) afirma que: “A suinocultura, que é uma atividade 

predominantemente de pequenas propriedades rurais, apresenta diferenças regionais, tanto na distribuição do 

rebanho, como nas características dos sistemas de produção decorrentes da coexistência de diferentes níveis 

tecnológicos e gerenciais.” 

 

Tabela 1 – Tamanho das propriedades que desenvolvem suinocultura no município. 

Tamanho da Propriedade Quantidade % 

0,5 a 10 17 47,2 

11 a 30 8 22,2 

31 a 100 8 25 

Acima de 100 tarefas 3 5,6 

Total 36 100 

Fonte: Dados do autor 

Foi observado que em 61% das propriedades o rebanho tem entre um e 5 animais, enquanto 11% 

possuem entre 6 e 10 animais, e outros 28% apresentam rebanho superior a 10 animais. Analisando a tabela 2, 

nota-se que maior parte das propriedades dispõem de uma pequena quantidade de animais, caracterizando como 

uma cultura de subsistência, ou demostrando que se trata de uma atividade de pouca relevância econômica. 

 

Tabela 2 – Média de suínos por propriedade e sua finalidade produtiva. 

Anim./ propriedade Quantidade % 

Cria e 

Recria 

(%) 

Engorda 

(%) 
Cria e Recria/ Engorda (%) 

Entre 1 e 5 22 61 70 70 0 
Entre 6 e 10 4 11 0 20 17 
Mais de 10 10 28 30 10 83 

TOTAL 36 100 100 100 100 
Fonte: Dados do autor 

Do total de animais identificados, 93 são machos, 107 fêmeas e 65 leitões que os produtores não 

souberam informar o sexo, totalizando 265 animais, valor que equivale a 12,7% do rebanho do município, que é 

de 2091 cabeças, segundo o IBGE (2015). No Gráfico 1, podemos identificar a correlação entre o sexo e sua 

finalidade reprodutiva dos animais, nas propriedades entrevistadas. 

 

Grafico 1 - Correlação entre o sexo e a finalidade reprodutiva do rebanho. 

 

Segundo Gomes et al. (2010), a proporção de leitões produzidos por matriz ao ano, é uma importante 

ferramenta para medir a eficiência reprodutiva das fêmeas, e também um fator importante para manter a 

lucratividade na suinocultura. O tamanho médio das leitegadas nas propriedades visitadas foi de 9,8 leitões/parto, 

valor próximo ao encontrado por Gomes et al. (2010), que foi de 9,54 leitões/parto, também coincidindo com os 

resultados de Pires et al. (2000), onde observou-se média de 9,48 leitões/parto ao nascimento. 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
133 

Na tabela 3 podemos observar as médias de idade e peso dos animais produzidos com a finalidade de 

engorda, ao abate. 

Tabela 3 – Média de idade e peso dos animais criados em Santana do Ipanema -AL 

Idade (Meses) Quantidade % Peso (kg) Quantidade % 

Não informado 3 12 Não informado 1 4 

4 a 6 17 65 30 a 45 5 19 

7 a 9 5 19 46 a 55 11 42 

10 a 12 1 4 56 a 70 9 35 

Total 26 100   26 100 

 

O padrão racial utilizado pelos produtores é totalmente diversificado, 

 

Tabela 4 – Padrão racial dos animais. 

Padrão Racial Quantidade % 

Large White 13 36 

Large White e Piau 7 19,4 

Piau 5 13,9 

Landrace 3 8,3 

Duroc e Piau 2 5,6 

Landrace, Large White e Piau 2 5,6 

Landrace e Piau 1 2,8 

Large White, Duroc, Wessex, Piau 1 2,8 

Landrace e Duroc 1 2,8 

Large White e Duroc 1 2,8 

TOTAL 36 100 

Fonte: Dados do autor 

 

A alimentação representa aproximadamente 70 a 80% dos custos de produção. Segundo relato dos 

produtores entrevistados, os custos com alimentação tonam a atividade suinícola praticamente inviável, pois 

diminui rigorosamente os lucros. Outro fator que limita os ganhos dos produtores é a inexistência de escrituração 

zootecnia, pois mesmo que haja uma mínima margem de lucro, o suinocultor é incapaz de identifica-la. 

 Quando questionados sobre alimentação, todos os produtores afirmaram utilizar ração (Milho e Soja), 

porém apenas 8,3% dos entrevistados fornecem somente este alimento aos animais. Os outros 91,3%, buscam 

como alternativa consorciar com outros alimentos, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Uso de diferentes alimentos para alimentação dos 

suínos. 

Alimentação % 

Ração; 8,3 

Ração e lavagem; 52,9 

Ração e milho; 5,5 

Ração e outros; 2,8 

Ração, milho, lavagem e outros; 2,8 

Ração, lavagem e outros; 11,1 

Ração, resto de culturas e lavagem; 8,3 

Ração, milho e lavagem; 5,5 

Ração, resto de cultura, milho e 

outros. 
2,8 

TOTAL 100 
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Pode-se observar que existe uma grande procura pela utilização de alimentos alternativos, a fim de 

diminuir os custos de produção. Segundo Bellaver & Ludke (2004), a suinocultura se depara com o alto preço 

dos ingredientes para rações.  Isso ocorre porque os alimentos que compõem a ração convencional para suínos 

chegam à região com preços bastante elevados, devido à geolocalização em relação às regiões produtoras.  

 

Os animais permanecem juntos durante todas as fases do ciclo de produção, recebendo a mesma 

alimentação, independentemente de sua idade ou exigência nutricional, isso se deve a busca do produtor em 

diminuir o capital investido na produção, de forma que economize em instalações, em mão-de-obra utilizada e 

alimentação. Na tabela xx, está demonstrado os diferentes tipos de instalações existentes, onde 72% possuíam 

abrigos, denominados pelos produtores de chiqueiros, feitos de alvenaria, tipo de alojamento mais comum na 

região. 

 

 

Tabela 6 – Tipos de instalações presentes na 

propriedades 

Tipo de Instalação Quantidade % 

Alvenaria 26 72% 

Alvenaria  e Outros 1 3% 

Cerca 4 11% 

Alvenaria e Cerca  3 8% 

Cerca e Outros 2 6% 

TOTAL 36 100 

 

 

Apesar de 83,3% dos entrevistados possuírem instalações de alvenaria, apenas 13,8% afirmaram possuir 

fossa séptica para escoamento dos dejetos, ao tempo que, 86,2% responderam que os excrementos são jogados 

diretamente no solo, sem nenhum tratamento sanitário.  

Sobre o manejo sanitário (Limpeza dos chiqueiros), 11% dos produtores relataram que não realizam 

essa prática, dado esse que coincide com o total de entrevistados que utilizam apenas cerca como instalações.  Os 

outros 89% afirmaram efetuar esse manejo de maneira rotineira. Entre os entrevistados que afirmaram realizar 

limpeza das instalações, 75% asseguraram realizar o manejo diariamente, enquanto outros 19% realizam limpeza 

3 vezes na semana, e outros 6% dizem fazer limpeza dos dejetos 2 vezes na semana. Dentre os entrevistados, 

27,8% afirmaram não possuir água encanada em suas propriedades, destes, 80% realizam limpeza dos chiqueiros 

diariamente, utilizando água de reservatórios, poços artesianos, cacimbas e outros. Segundo Coêlho (2011), O 
manejo sanitário incorreto pode trazer prejuízos aos produtores facilitando a entrada de agentes 
patógenos no plantel. 

Ao chegar ao fim do ciclo de produção os animais são distribuídos dentro do município de formas 

diferentes, sendo que, a maior parte desses animais é comercializada ainda dentro da propriedade. Na tabela a 

seguir estão apontadas as diferentes vias de escoamento. 

 

Tabela 7 – Destino final da produção. 

Destinação % 

Marchantes; 27,8 

Marchantes e Venda Direta; 22,3 

Consumo familiar e venda direta; 11,2 

Marchantes e feiras; 8,1 

Venda direta; 27,8 

Consumo familiar, marchantes e venda direta. 2,8 

TOTAL 100 

 

Os principais destinatários das vendas são os marchantes e a venda direta para vizinhos. Segundo os 

entrevistados, isso acontece devido a busca pela redução de custos na produção total, uma vez que, a maioria não 
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possui transportes para o deslocamento desses animais para as feiras livres, exigindo a contratação de carros de 

frete, diminuindo a margem de lucro da produção, que por sua vez já é pequena. 

CONCLUSÃO 

Através desse trabalho pode-se observar que a suinocultura no município de Santana do Ipanema - 

Alagoas, é composta por pequenos produtores que possuem perfil de produção de subsistência, com recursos 

limitados, baixo nível de tecnificação, apresentando problemas no manejo alimentar, reprodutivo e sanitário, 

instalações inadequadas, não obedecendo as normas técnicas, e consequentemente uma baixa margem de lucros 

para os produtores. 

Pelo meio dessa pesquisa de caráter descritivo, pode-se compreender que se faz necessário um maior 

conhecimento e acompanhamento por parte das autoridades competentes do município e do estado, bem como 

registro de dados referentes à suinocultura da região, que praticamente inexistem. 
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RESUMO: O cooperativismo surge como proposta para viabilizar a geração de oportunidades para a 

organização da produção familiar, sendo um dos caminhos para o fortalecimento da agricultura familiar. O 

estudo tem por finalidade mostrar o papel do cooperativismo no fortalecimento da tradição da caprinocultura no 

Semiárido alagoano, por meio da Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar do Sertão Alagoana LTDA 

(Natu Capri), em Maravilha, Alagoas. A pesquisa foi realizada a partir de um método de investigação qualitativa 

– o estudo de caso. A coleta de dados foi feita através de roteiro de entrevistas semiestruturado, registro por meio 

digital através de fotos e gravação. Posteriormente foi realizada a tabulação e análise dos dados. Trata-se de um 

grupo de mulheres com originalidades provenientes dos espaças rurais, que tem um convivo diária com a rotina 

da roça. Algumas dessas mulheres estão na cooperativa desde fundação da associação e apresentam um nível de 

escolaridade bem diversificado. As mulheres desenvolvem atividades domésticas e na agricultura. Durante o 

estudo foi possível participar do processo de produção que começa a partir da chegada do leite na cooperativa. 

Os sabonetes artesanais à base do leite de cabra produzido pela cooperativa, além de ricos em vitaminas e 

hidratantes, possuem propriedades rejuvenescedoras e calmantes entre medicinais e aromáticos. A 

comercialização é realizada porta-a-porta, em feiras e eventos de empreendedores e redes sociais. É bastante conhecido 

no comércio e cidades adjacentes. Também atende por encomendas nas cidades vizinhas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cooperativa, produção familiar, Semiárido. 

 

Cooperativism and goat breeding as a strategy to strengthen family farming 
 

ABSTRACT: Cooperativism emerges as a proposal to enable the generation of opportunities for the 

organization of family production, being one of the ways to strengthen family farming. The purpose of this study 

is to show the role of cooperativism in strengthening the tradition of goat breeding in the Alagoan semi-arid 

region. Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar do Sertão Alagoana LTDA (Natu Capri), in Maravilha, 

Alagoas. The research was carried out from a qualitative research method - the case study. Data collection was 

done through script of semi-structured interviews, digital recording through photos and recording. Later the 

tabulation and analysis of data . It is a group of women with originalities from the rural spaces, who have a daily 

life with the farm routine. Some of these women have been in the cooperative since the founding of the 

association and have a very diverse level of education. Women develop domestic activities and agriculture. 

During the study it was possible to participate in the production process that begins after the arrival of milk in 

the cooperative. The handmade soaps based on the goat's milk produced by the cooperative, besides being rich in 

vitamins and moisturizers, have rejuvenating and soothing properties between medicinal and aromatic. The 

marketing is carried out door-to-door, at fairs and events of entrepreneurs and social networks. It is quite known 

in the commerce and adjacent cities. Also tends to orders in the surrounding towns. 

 

KEYWORD: Cooperative, family production, semi-arid. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cooperativismo surge como proposta para viabilizar a geração de oportunidades para a organização 

da produção familiar, sendo um dos caminhos para o fortalecimento da agricultura familiar. 

Ao tratar da abordagem relacionada ao cooperativismo no Brasil, é importante salientar que há um 

leque de práticas associativas caracterizada por distintos contextos socioeconômicos e culturais de cada região, 

principalmente no que diz a respeito ás desigualdades dos processos sociais que refletem as diferenças e as 

especificidades de cada realidade (LIMA, 2012).  

mailto:risoneidenunes@hotmail.com
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      Em debate Pires et. al. (2009) menciona o cooperativismo e aborda sua importância no meio rural, 

sobretudo na agricultura familiar, bem como o valor das cooperativas onde tem como papel de fortalecimento 

para agricultura. Além disso, busca colaborar para neutralização das desvantagens competitivas e potencializar 

as vantagens em termos de participação nos mercados e de exercício da cidadania. Então o cooperativismo é 

visto como um elo na agricultura familiar. 

Nesse sentido as cooperativas do setor agropecuário são identificadas por fator de organização 

econômica e de competitividade do setor agrário e de organização dos produtores, seja associação ou 

cooperativa, através de métodos democráticos, contribuindo assim para o êxito dos projetos idealizados para o 

desenvolvimento (PIRES; MARTÍNEZ, 2002). 

          Dessa forma, o presente estudo tem por finalidade mostrar o papel do cooperativismo no 

fortalecimento da tradição da caprinocultura no Semiárido alagoano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O estudo foi realizado na Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar do Sertão Alagoana LTDA 

(Natu Capri).  Localizada em Maravilha, Alagoas, no Sertão Semiárido. A mesma fundada por mulheres que 

promovem o desenvolvimento do negócio artesanal, uma cooperativa de sabonete de leite de cabra. 

Estabelecemos a pesquisa num método de investigação qualitativa – o estudo de caso.Segundo Denzin e 

Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa tem como base a coleta de materiais empíricos. O estudo de caso busca 

evidenciar o contexto histórico, cultural, produtivo, como também a vivência e experiências dos atores da 

pesquisa, formando assim uma visão da problemática local. 

A abordagem metodológica foi determinada para avaliar as mudanças na vida das cooperadas na 

cooperativa Natu Capri, que fabricam sabonete com leite de cabra. A amostra da pesquisa foi composta por nove 

mulheres da cooperativa no período de fevereiro a maio 2017.  

A amostra da pesquisa foi realizada de forma aleatória por meio de sorteio, sem influências externas que 

gerassem informações manipuladas. Foi determinado o número de nove mulheres, sendo que quatro dessas 

mulheres não fazem mais parte da cooperativa. A partir das entrevistas foi realizada a tabulação dos dados como 

também o registro por meio digital através de fotos e gravação. 
No início da pesquisa, a cooperativa era composta por treze pessoas e, atualmente, apenas cinco dessas 

cooperadas participam ativamente das tarefas. As demais estão se desligando da cooperativa por motivos 

particulares. O objetivo da cooperativa é criar renda e novas oportunidades para mulheres do Sertão.  

O nosso trabalho inicialmente foi coletar informações sobre o perfil das cooperadas através de uma 

pesquisa de caráter exploratório. A coleta de dados foi feita através de entrevistas com roteiro semiestruturado, 

posteriormente analisados.  

 

A tradição da caprinocultura 
A caprinocultura está presente na maioria dos estabelecimentos agropecuários. Em quase todas as 

propriedades de pequeno e médio porte é comum a criação desses animais. No entanto, o custo inicial depende 

do sistema de criação ou da finalidade dos animais. Caprinocultura antes era uma atividade voltada apenas como 

suporte na complementação da renda familiar, embora para obter o sucesso e garantia na produção é preciso 

algumas medidas indispensáveis. 
Nos últimos anos a caprinocultura vem assumindo um importante papel no agronegócio brasileiro 

deixando de ser uma atividade de subsistência e passando a ter maior destaque como atividade de grande 

importância econômica, principalmente para a região Semiárida do Nordeste brasileiro. Sousa e Silva (2010) 

consideram que o Semiárido nordestino corresponde a 74,30% da superfície do Nordeste, apresentando clima 

tropical seco, com uma estação úmida ou chuvosa anual de 4 a 6 meses seguida por uma estação seca de 6 a 8 

meses. 

De acordo com os estudos da Embrapa (2016), tende a surgir novas oportunidades e novas perspectivas 

para tornar os produtos nacionais mais competitivos no mercado externo e desafios para evitar a estagnação da 

produção em um cenário econômico de incertezas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O estudo exploratório desenvolvido mostrou a realidade da cooperativa Natu Capri, conhecendo assim o 

perfil das cooperadas e o processo de produção. Foi possível vivenciar na prática o cooperativismo e também 

uma forma de enriquecer os conhecimentos. Todas as mulheres residem na cidade desde que nasceram, 

apresentam faixa etária bastante distintos como pode ser vista no Gráfico 1.São provenientes dos espaças rurais 
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apresentando um convivo diário com a rotina da roça, onde tiveram uma oportunidade de mudar a história de 

vida a partir da cooperativa. Algumas dessas mulheres ainda estão na cooperativa desde fundação da associação. 

 

Gráfico 1-Faixa Etária. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Como podem ser observadas as cooperadas apresentam um nível de escolaridade bem diversificado, 

veja o Gráfico2. As mulheres desenvolvem atividades domésticas e da agricultura, além do trabalho na 

cooperativa. 

 

Gráfico 2-Educação  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Durante o estudo foi possível participar do processo de produção que começa a partir da chegada do 

leite na cooperativa. Inicialmente a produção começa normalmente a partir de uma limpeza da cozinha. Elas 

esterilizam tudo. Varrem, passam pano, lavam a forma e cozinham o leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 
139 

Foto- 1 Deformando os sabonetes.                                    Foto-2 Plastificando os sabonetes 

 

 
 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017                                         Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

 

  Os sabonetes artesanais à base do leite de cabra produzido pela cooperativa, além de ricos em vitaminas 

e hidratantes possuem propriedades rejuvenescedoras e calmantes entre medicinais e aromáticos. As essências 

utilizadas para fabricação de sabonetes e hidratantes são: aroeira (Myracrodruon urundeuva), aveia(Avena Sativa), 

mel, babosa, (Aloearborescens)camomila, (Chamomillarecutita (L.) canela, (Cinnamomum verum), capim-limão, 

(Cymbopogon citratus) erva-doce, (Pimpinella anisum) juá, (ZiziphusJoazeiro)maracujá, (Passiflora edulis) e 

morango (Fragaria vesca). Cada uma delas com sua função na pele. 

Os principais produtos elaborados são sabonetes em barras, sabonetes líquidos, hidratantes e esponja 

vegetal, com a utilização do leite de cabra.  

 
Foto-3 hidratantes e sabonete líquido.                                    Foto-4 cesta completa.                      

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017)                                            Fonte: Pesquisa de campo (2017)                                                 

 

 

No início da cooperativa surgiram várias dificuldades que permanecem até hoje tais como: 

comercialização, finanças, selo da ANVISA. Elas relatam que com o selo a cooperativa aumentaria suas vendas e 

seu lucro. 

 

A comercialização é realizada porta-a-porta, em feiras e eventos de empreendedores e redes sociais. Os 

produtos são bastante conhecidos no comércio e cidades adjacentes. Elas também atendem por encomendas nas cidades 

vizinhas, Santana do Ipanema, Dois Riachos, Ouro Branco, Poço das Trincheiras, Piranhas, entre outras na capital 

Maceió. Em outras cidades fora de Alagoas como São Paulo e Rio Grande do Sul, a entregue é via correios. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do estudo realizado é possível compreender a importância do cooperativismo no trabalho da 

Natu Capri a partir do leite de cabra, além de ser uma geração de trabalho e renda para aquelas que estão 

inseridas, também valoriza uma atividade tradicional que é a criação de caprinos.  
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A caprinocultura é uma atividade que está presente e é praticada no Sertão, exatamente na região 

Semiárida, por se trabalhar com uma espécie de animal que apresenta uma grande adaptabilidade às condições 

climáticas do Semiárido. Um fator importante da criação é o baixo investimento para implantação e manutenção. 

De acordo com estudo da cooperativa percebe a importância da caprinocultura para a permanência da Natu 

Capri, uma vez que o principal produto utilizado é o leite de cabra.  

 

Nesse sentido, com base no estudo é possível perceber a importância da caprinocultura para a região 

Semiárida, por ser uma atividade que não precisa de altos investimentos, sendo uma alternativa viável para 

região. Além disso, a atividade proporciona trabalho e renda por meio da produção de sabonetes a base de leite 

cabra. Vale ressaltar que ao valorizar a atividade da caprinocultura, a Natu Capri fortalece os valores da tradição 

local.  
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RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa conhecer o perfil dos consumidores da carne de frango do 

município de Santana do Ipanema, AL, podendo conhecer os cortes preferenciais, os critérios avaliativos na hora 

da compra, levando em consideração idade, sexo, escolaridade. Foi realizado com 100 pessoas nos bairros 

Bebedouro, São Vicente e lagoa do Junco no período de Maio a Junho de 2017, sendo formuladas 16 perguntas 

com múltiplas escolhas, a amostra foi composta por mulheres 58% e 42% homens. A maioria dos entrevistados 

possuem idades entre 20 e 30 anos equivalendo a 43% ,22% 30 a 40 anos, 13% 40 a 50 anos, 15% 50 a 60 anos e 

7% tem >60 anos. A preferência dos consumidores em relação aos cortes é bem diversificada, no entanto, 

existem cortes que são os preferenciais. Diante de indicativo existem vários fatores que influenciam para tal 

resultado como, fatores culturais, preço do kg, o mito da adição de hormônios. A pesquisa mostrou que o corte 

preferencial dos munícipes é o Peito, sendo relatado ser o corte mais saboroso. 
 

PALAVRAS- CHAVE: preferência, sabor, valor 

 

Profile of the consumers of chicken meat from the municipality of Santana 

do Ipanema. 
 

ABSTRACT: The production of chicken meat has become a highlight in Brazilian agribusiness. The 

objective of the research was to know the preferred courts, the evaluation criteria at the time of purchase in order 

to know the profile of consumers taking into account age, sex, schooling. It was carried out with 100 people in 

the neighborhoods of Bebedouro, São Vicente and Lagoa do Junco from May to June 2017, and 16 questions 

were formulated with multiple choices. The preference of the consumers in relation to the cuts is well 

diversified, however, there are cuts that are The preferred ones. The chicken meat was in second place after the 

bovine. Before indicative there are several factors that influence for such result as, cultural factors, price of kg, 

the myth of the addition of hormones. The research showed that the preferential cut of the residents is the Chest, 

being reported to be the most tasty cut 

 

KEYWORD: Preference, Flavor, Value 

 

INTRODUÇÃO 

   
Em razão dos avanços da tecnologia pelos quais a produção de frango de corte enfrentou a produção se 

encontra aumentando gradativamente, esse resultado é reflexo do processo de aprimoramento industrial que 

ocorreu no Brasil após a década de 1970. (SILVA,2013). A produção avícola vem crescendo satisfatoriamente 

tornando cada dia mais apreciada pelos munícipes, entretanto, o consumo ainda é baixo quando comparado ao 

consumo de carne bovina. Mendes et al apud Venturini et al(2016) relata que a carne de frango tem baixo teor de 

gordura rica em vitaminas do complexo B, ferro e proteínas de excelente qualidade. No entanto, existe um mito 

que tem a adição de hormônios na carne onde esse mito atrapalha o aumento do consumo da carne.  

O frango pode ser vendido inteiro ou por partes como por exemplo: peito, coxa, pé, pescoço, entre 

outros, Mendes et al(2016) relataram que a qualidade do produto pode ser definida como o conjunto de atributos 

que satisfaçam o consumidor ou que até mesmo superem suas expectativas. Oliveira et al apud Francisco et 

al.(2015) observaram que a alteração de preferência do consumidor quanto ao tipo de carne de frango mais 
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consumida mudando de frango inteiro para os cortes, está relacionado com as mudanças sociais, como a 

diminuição do número de pessoas por moradia, entre outros. 

   Entender o comportamento do consumidor favorece a obtenção de informações importantes para o 

desenvolvimento da região , para decisões sobre preços, como também decidir qual o meio de publicidade mais 

eficiente. O presente estudo foi realizado com o objetivo de identificar o perfil do consumidor de carne de frango 

do município de Santana do Ipanema-Al, aplicando um questionário de 16 perguntas a 100 pessoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
  A pesquisa foi realizada na cidade de Santana do Ipanema a 210 km de Maceió. Foi realizada nos 

bairros Lagoa do Junco, São Vicente e Bebedouro onde foram feitas 16 perguntas a 100 pessoas escolhidas 

aleatoriamente, ao ser abordadas antes de iniciar era perguntado se era consumidor de carne de frango, ao obter a 

resposta afirmativa iniciava-se a pesquisa. A metodologia utilizada foi uma pesquisa quantitativa, sendo a mais 

indicada para medir preferencias, frequências. 

   A pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira foi a elaboração de perguntas que seriam 

convenientes para o diagnóstico do perfil, a segunda foi a escolha do local da aplicação do questionário que teria 

que ser um local com maior movimento de pessoas de todos os níveis sociais e escolaridade, quais os dias e o 

tamanho da amostra. Após a aplicação dos questionários foi realizado a tabulação dos dados, sendo tabulados 

numa planilha do Excel, onde pode-se realizar os devidos cálculos 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
    O aspecto cultural tem forte influência nos consumidores, tradicionalmente a carne bovina é mais 

consumida no município. A carne de frango é a segunda mais consumida no município perdendo apenas para a 

carne bovina. A carne de frango possui dois tipos de consumidores, são os que o preferem por possuir preço mais 

reduzido, por esse motivo compra o frango inteiro, já alguns outros consumidores preferem o frango por ser um 

alimento de maior qualidade nutricional, já que é uma carne considerada mais saudável. (SILVA et al,2015). 

      A amostra foi composta por 100 consumidores de carne de frango, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa, onde as abordou de forma educada nas ruas. O período de aplicação do questionário foi de Maio a 

junho de 2017, nos bairros Lagoa do Junco, São Vicente e Bebedouro. 

    
 

Gráfico 2: Idades dos entrevistados 

 
    Notou-se que a maioria dos entrevistados eram mulheres 58% e 42% homens, esse reforça a teoria de 

Silva et al.(2007) relataram que mesmo com as mudanças no perfil da mulher, ela continua sendo a responsável 
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por comprar o alimento. Em relação às idades foram variadas (gráfico 2), equivalendo a 43% tem idade entre 20 

a 30 anos,22% 30 a 40 anos, 13% 40 a 50 anos, 15% 50 a 60 anos e 7% tem >60 anos, nota-se que a maior faixa 

etária dos consumidores está entre 20 e 30 anos, significando que são pessoas jovens mas, já esclarecidas no que 

diz respeito a qualidade da carne. 

Observando os resultados obtidos notou-se que, para 100% dos entrevistados estariam dispostos a pagar 

mais caro por uma carne mais segura que atendesse a todos os critérios sanitários. Foram abordados acerca de 

questionamentos como o corte preferencial, a frequência de consumo, o porquê do consumo (sabor ou indicação 

médica).  

O Motivo do consumo informados pelos entrevistados foi o sabor (76%), no entanto para 13% 

consomem pelo valor nutricional já para 11% consomem por não ter contra indicação médica, esses resultados 

mostram que os consumidores se interessam mais pelo sabor, entretanto se aumentar o Marketing em relação ao 

valor nutricional mostrando à população que é uma carne com pouco teor de gordura, é uma excelente carne que 

combina com todos os tipos de especiarias. 

  Quando indagados sobre os cortes preferenciais obteve respostas variadas (gráfico 1), o peito foi o 

corte mais escolhido porque apresenta baixo teor de gordura, é o corte mais indicado pelos médicos para pessoas 

com problemas de saúde, porém os demais cortes também apresentaram bons índices. Silva (2013) encontrou 

resultados semelhantes avaliando os cortes preferenciais no município de Jataí- GO.  

 

Gráfico 1: Cortes 

  
 

     Diagnosticou que o perfil dos consumidores de carne de frango de Santana do Ipanema- Alagoas é 

bastante diversificado revelando que a preferência pela carne de frango não corresponde ao grau de escolaridade. 

Entre os questionados 47% possui 1º grau (ensino fundamental), 29% tem o 2º grau (ensino médio), 14% ensino 

superior e 10% analfabetos, apesar de que a maioria dos entrevistados possuem só o 1º grau demonstram que são 

exigentes aos gostos pessoais. Para 35% compram 2 kg semanais, já 58% compram mais de 2 kg semanais, no 

entanto para 7% tem uma variável de kg.  

    Para 30% dos entrevistados as características relevantes no momento da compra são várias (cor, 

textura, cheiro), 25% leva em consideração a cor da carcaça, 25% analisam se há presença de manchas na 

carcaça, 4% analisa a presença de fraturas e 2% a textura da carne. 

   Chama a atenção em relação aos fatores pré-compra que solidificam o comportamento dos 

consumidores, pois para 78% dos entrevistados preferem a carne fresca do que carne refrigerada (13%), o local 

de compra também influencia na decisão pois os consumidores levam em consideração higiene, atenção para 

com eles, distância da sua residência até o local de compra. 

 A idade do frango na hora da compra também é levada em consideração para 63% dos entrevistados 

optam por frangos jovens por possuir um melhor sabor, as fibras da carne estão mais apreciáveis, no entanto para 

37% os frangos velhos são os melhores por possuir um melhor sabor. 
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  Deve-se levar ao conhecimento da população acerca da criação do frango de corte para que seja 

esclarecido esse mito de que a carne de frango há adição de hormônios, pois independente da escolaridade ou 

idade os consumidores estão mais preocupados sobre o que estão comendo. Para 61% dos entrevistados preferem 

frangos magros, já para 39% a escolha é frango gordo. O principal motivo que os levam a consumir carnes sem 

os cuidados sanitários, seriam a falta de conhecimento sobre quais são esses cuidados (74%), já para 26% 

consomem a carne sem cuidado pelo preço por que eles acreditam que se aumentar os cuidados também 

aumentaria o valor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
   O interesse por cortes vem crescendo tornando assim a tipificação uma ferramenta de conhecimento 

que será de suma importância, ao mesmo tempo com esse interesse pelos cortes também aumenta o critério na 

hora da compra.  

   Embora gostem da carne de frango a maioria não sabem a origem desse alimento, tornando assim 

propícios a consumir alimentos sem o manejo sanitário adequado. 

  O preço é um fator determinante no momento da compra, pois a carne tem um preço mais acessível. 
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RESUMO: Objetivou-se com o presente trabalho conhecer melhor o perfil dos consumidores de carne ovina e 

suas limitações no município de Santana do Ipanema-AL. A coleta de dados foram realizadas entre os meses de 

maio e junho de 2017. Foram aplicados 100 questionários aleatoriamente na feira livre do município, 

condomínio Brisa da Serra e BR 316, nas proximidades da Universidade Estadual de Alagoas, Campus II.  

Dentre os entrevistados obteve um percentual de 62% do sexo masculino e 38% do sexo feminino. A faixa etária 

entre 21 a 30 anos de idade foi a que teve maior porcentagem dentre os entrevistados. O grau de escolaridade dos 

entrevistados, os maiores índices foram de ensino fundamental 33% e 34% analfabetos. Cerca de 89% afirmaram 

que consomem carne ovina por apreciar seu sabor, 60% da população não conhecem as procedências da carne 

que compram e 53% não se importam com a forma como são abatidos os animais podendo trazer sérios prejuízos 

à saúde humana. Conclui-se que o consumidor de carne ovina na região de Santana do Ipanema – AL consome a 

carne porque gosta, não conhece a procedência e não se importa com a forma como são abatidos os animais, 

sendo necessário melhoria na qualidade do produto, marketing e disponibilização de informações para o público 

alvo. 
PALAVRAS CHAVES: Carne ovina, consumidores, feira livre. 

 

Socioeconomic profile of ovine meat consumers of the municipal de Santana 

do Ipanema - AL 

 

ABSTRACT:  This work aimed to better understand the profile of sheep meat consumers and their 

limitations in the municipality of Santana do Ipanema-AL. Data collection was carried out between May and 

June 2017. A total of 100 questionnaires were randomly applied to the free fair of the municipality, Brisa da 

Serra condominium and BR 316, near the State University of Alagoas, Campus II. Among the interviewees, 62% 

were male and 38% female. The age group between 21 and 30 years of age was the one that had the highest 

percentage among the interviewees. The educational level of the interviewees, the highest indices were 33% and 

34% illiterate. About 89% said they consume sheep meat because they appreciate its flavor, 60% of the 

population do not know the provenances of the meat they buy, and 53% do not care about how animals are 

slaughtered and can cause serious harm to human health. It is concluded that the sheep meat consumer in the 

region of Santana do Ipanema - AL consumes the meat because it likes, does not know the origin and does not 

care about the way the animals are slaughtered, being necessary improvement in the quality of the product, 

marketing and Information to the target audience. 

 

KEYWORDS: sheep meat, consumers, fair free 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A ovinocultura desempenha um papel de grande importância no cenário econômico de regiões tropicais, 

sendo uma forma de geração de renda, que promove ainda o melhor aproveitamento de áreas de pouca atividade 

agrícola (SANTOS, 2007). Atualmente o rebanho ovino conta com 18.410.551 animais, sendo o Nordeste, região 

de maior concentração com cerca de 60,5% do total efetivo do rebanho (IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 

2015). Houve um significativo crescimento na ovinocultura na última década, principalmente no mercado de 
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corte. Por meio do melhoramento genético e manejo adequado destes animais, conseguiu-se gerar ovinos 

rústicos, de alta produtividade e boa adaptabilidade (SANTOS; SILVA et al, 2016). 

O Brasil condiciona características que o possibilita ser um exportador promissor da carne ovina, uma vez 

que dispõe de extensão de terras voltadas a pecuária, clima tropical, mão de obra viável, produzindo animais de 

boa viabilidade econômica (SANTOS, 2007). De acordo com Santos (2007) a tendência da carne ovina é as 

exportações, uma vez que em alguns países árabes existem consumidores expressivos. Porém segundo Santos 

(2007) há fatores que venham à retardar essa expansão, como, a desorganização na cadeia produtiva, qualidade 

do produto ofertado, produção de carcaças insuficientes a demanda do mercado e a escassa existência de 

abatedouros específicos. 

Com o mercado de carne em franca expansão, objetiva-se com o presente trabalho analisar o perfil dos 

consumidores de carne ovina e suas limitações no município de Santana do Ipanema, buscando melhor inserção 

e competitividade na comercialização em relação aos outros tipos de carne. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na cidade de Santana do Ipanema - AL, latitude 09º 22’ 42’’ e longitude 37º 14’ 

43’’, ficando a 210 Km da capital Maceió, durante os meses de maio e junho de 2017. 

A pesquisa foi levantada na feira livre do município, condomínio Brisa da Serra e BR 316, nas 

proximidades da Universidade Estadual de Alagoas, Campus II, onde foram feitas quinze perguntas de caráter 

quantitativo aos consumidores de carne ovina. As perguntas foram elaboradas de maneira simples e prática, de 

maneira sucinta. A amostra da pesquisa foi composta por 100 entrevistados escolhidos aleatoriamente. Os dados 

foram tabulados no Excel (Microsoft). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as 100 pessoas entrevistadas foi possível conversar com 62 homens e 38 mulheres. Segundo 

Carvalho et al (2012a) as características que predominam nos consumidores de carne ovina de Alagoas, foram de 

maior participação do sexo masculino. Bianchini e Matos et al (2015) demonstraram um percentual de 53% de 

homens e 47% de mulheres dentre os consumidores de Dom Pedrito- RS. 

A faixa etária entre 21 a 30 anos de idade foi a que teve maior número de pessoas. Carvalho e 

Albuquerque et al (2012a) constataram que as faixas etárias de 20 a 29 anos e 30 a 39 anos foram de maior 

frequência dentre a população consumidora de carne ovina de Sobral no Ceará. De acordo com Bianchini e 

Matos et al (2015) apresentavam idade inferior ou igual a 20 anos; 41,2% de 21 a 40 anos; 19,6% de 41 a 50 e 

33% tinham 50 anos ou mais. 

Constatou-se que os dois maiores níveis para a escolaridade são os analfabetos com 34% e as pessoas 

com o ensino fundamental 33%. Segundo Santos et al (2016) a região do semiárido alagoano, o ensino médio 

completo e o ensino superior incompleto foram os graus de escolaridade de maior percentual dentre os 

entrevistados, sendo 23,21% e 28,57% respectivamente 

  Dentre os entrevistados 89% afirmaram que comem carne ovina por apreciar o sabor. Santos e Silva et al 

(2016) citaram que 20,5% dos entrevistados consomem carne de ovinos pelo sabor desta carne. Carvalho e 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

147 

Albuquerque et al (2012a) citaram que o motivo de se consumir carne de ovinos em Sobral está associado as 

propriedades da carne. 

 No que se refere a frequência de consumo, os consumidores de Santana do Ipanema optam por consumir 

carne ovina, uma vez por semana, 30% e em ocasiões, 28%. Ainda segundo Santos e Silva et al (2016) os 

consumidores de carne ovina relatam uma frequência de consumo maior, uma vez por semana 59,18%. Portanto, 

a partir dos resultados analisados, define-se um perfil do consumidor de carne ovina de Santana do Ipanema, que 

é “esculpido” não só por suas preferencias, finanças e necessidades, mas também pelo modelo da cadeia 

produtiva local, que segundo os entrevistados e seus relatos atua de maneira desorganizada, não atendendo a 

demanda de consumo, influindo na frequência em que essa carne é consumida. 

 O alto preço atribuído a esta carne foi um dos fatores mais ressaltados, limitando o aumento do consumo 

e competitividade no mercado de carnes. O fator principal que limita a compra de carne ovina em Dom Pedrito- 

RS são os preços elevados, seguido da ausência do produto e baixa diversificação de cortes (BIANCHINI & 

MATOS) et al 2015. 

 

Gráficos 

 

Gráfico 1: Tipo de carne adquirida pelos consumidores de Santana do Ipanema. 

 

 

 

Gráfico 2: Cortes da carne ovina mais adquiridos pelos consumidores de Santana do Ipanema. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3: Procedência da carne ovina adquirida pelos consumidores de Santana do Ipanema. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Gráfico 4: No momento da aquisição da carne ovina, os consumidores atribuíram um grau de       

importância aos seguintes aspectos: 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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CONSIDERACÕES FINAIS 

O consumidor de carne ovina na região de Santana do Ipanema – AL, consome a carne porque aprecia 

consideravelmente seu sabor, não conhece a procedência da carne e não se importa com a forma como são 

abatidos os animais, sendo necessário melhoria na qualidade do produto, marketing e disponibilização de 

informações para o público alvo. 
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RESUMO: A produção de iogurte é considerada uma das atividades de beneficiamento do leite com maior 

viabilidade, devido a quantidade de matéria prima utilizada ser a mesma após o processo de beneficiamento, por 

não precisar de períodos de maturações que ocorrem concentrações. O presente estudo refere-se a um plano de 

ação destinado a Associação dos Produtores de Leite da Agricultura Familiar de Poço das Trincheiras - AL 

(Agroleite), a fim de abrir novas oportunidades de comercialização e beneficiamento de sua matéria prima.  A 

utilização do umbu e mel é um dos fatores que favorece a valorização dos produtos regionais e interligações 

entre as três cadeias de produção (leite, umbu e mel), favorecendo um desenvolvimento local e novas 

oportunidades de comercialização e crescimento da atividade. A ideia de negócio relacionada ao iogurte com 

adição de umbu e mel demonstrou um custo produtivo de R$ 2,61 por litro de iogurte fabricado e envazado, 

demonstrando um custo operacional relativamente baixo, o que favorece uma maior competitividade e 

acessibilidade aos consumidores finais. A margem de lucro a princípio foi estimada a 30% do valor do custo de 

produção, na medida em que o mesmo trilha um caminho com escassas linhas de pesquisas, produção e 

comercialização de seus produtos e derivados. Além disso, na medida em que existe um produto que possibilita o 

mecanismo de beneficiamento de produtos regionais ocorre um surgimento de um nicho de mercado específico 

capaz de ter um impacto social e econômico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Beneficiamento, Umbu, Viabilidade 

 

ABSTRACT: The production of yogurt is considered one of the activities of milk processing with greater 

viability, because the amount of raw material used is the same after the process of processing, as it does not 

require periods of maturation that occur concentrations. The present study refers to a plan of action for the 

Association of Dairy Farmers in Poço das Trincheiras - AL (Agroleite) family agriculture, in order to open new 

opportunities for commercialization and processing of its raw material. The use of umbu and honey is one of the 

factors favoring the valorization of regional products and interconnections between the three production chains 

(milk, umbu and mel), favoring local development and new commercialization and growth opportunities. The 

business idea related to yogurt with addition of umbu and honey showed a productive cost of R $ 2.61 per liter of 

yogurt manufactured and packed, demonstrating a relatively low operating cost, which favors a greater 

competitiveness and accessibility to the final consumers. The profit margin was initially estimated at 30% of the 

cost of production, as the same trail a path with scant lines of research, production and marketing of its products 

and derivatives. As there is a product that enables the mechanism of processing of regional products, there is a 

specific market niche that can have a social and economic impact. 

 

KEYWORDS: Beneficiation, Umbu, Viability 
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INTRODUÇÃO 

 

A bebida lacta trata-se da transformação do leite in natura em um processo de fermentação por 

bactérias lactas transformando o mesmo em iogurte. Rocha et al. (2004) afirma que o leite fermentado apresenta 

melhor digestibilidade do que o leite fresco, pois seus principais constituintes são pré-digeridos devido ao 

processo fermentativo. O que pode ser ingerido por pessoas que apresentam intolerância à lactose (LOURENS-

HATTINGH; VILJOEN, 2001).  

O carro chefe desta produção está relacionado a potencialidades locais como a utilização da mão de 

obra familiar, principalmente das mulheres dos produtores, e a utilização de insumos disponíveis na região que a 

maioria dos produtores dispõe em sua unidade produtiva.  

A utilização do umbu, como um dos seguimentos da linha de produção, justifica-se pelo fato de 

fortalecer e valorizar uma fruta típica do Nordeste. Segundo Santos (1997), a área de vegetação natural do 

umbuzeiro está limitada pela mata atlântica, pelo cerrado e pela região pré-amazônica afirmando que é uma fruta 

tipicamente da região Nordeste limitada às regiões semiáridas. Tal fato demonstra grande aceitabilidade por 

parte da população que reside nesse local e uma demanda considerável nas demais regiões e mesorregiões 

espalhadas pelo território brasileiro.  

Outra linha de produção irá ser destinada na fabricação de iogurte com mel, agregando assim na bebida 

uma melhor rentabilidade produtiva para os associados que também praticam a apicultura. O que favorece a 

utilização de dois alimentos nobres e de excelentes qualidades nutricionais, levando em consideração as 

características relacionada a manutenção da saúde humana e nutricional disponibilizada pelo mel. 

O mercado de produção de iogurte é amplo na região com grande probabilidade de aceitação devido 

está intrinsicamente ligado a matérias primas disponíveis nas unidades produtivas dos produtores. Isso ocasiona 

em mediato uma curiosidade na população em relação ao consumo e, posteriormente, favorece o consumo de 

produtos produzidos pela região. 

A ideia principal consiste em destinar 50% da produção de leite da associação Agroleite para um 

beneficiamento de formação de bebida lacta, visando uma agregação de valor. Além disso, favorecer uma 

margem de lucro maior para cada associado inserindo o mesmo no mercado com uma roupagem mais definida e 

competitiva. 

É evidente que se encontra uma diversidade de iogurtes nos mercados, ocasionando uma competitividade 

forte em relação à novos produtos, porém o fator primordial que difere o produto dos demais se encontra na 

incorporação de produtos regionais e curiosidade do consumidor. Além do fator indispensável que é a produção 

dos três principais produtos serem disponibilizados por cada produtor ou por produtores circunvizinhos. O que 

diminui o custo com a aquisição dos insumos e com taxas de transporte. Com isso formam-se relações com 

outras atividades produtivas da região favorecendo um aquecimento na economia local e acarretando em uma 

melhor condição social. 

Assim, a partir do conteúdo assimilado na disciplina Planejamento e Projetos Agropecuários do Curso de 

Zootecnia da UNEAL, despertou o nosso interesse em elaborar um plano de ação destinado Associação dos 

Produtores de Leite da Agricultura Familiar de Poço das Trincheiras - AL (Agroleite), a fim de abrir novas 

oportunidades de comercialização e beneficiamento de sua matéria prima. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A abordagem metodológica parte de um estudo de caso, utilizando-se dados secundários originados 

secundários do Projeto “Balde Cheio” em atendimento aos produtores de bovinos de leite, no período de janeiro 

a março de 2015.  

A associação é composta por um grupo de trinta e três produtores do município de Poço das Trincheiras 

que desenvolve a pecuária de leite. A sede da associação está localizada no Sítio Patos. A partir do município de 

Poço das Trincheiras, o acesso a área é feito pela estrada vicinal sentido o povoado Guandu a 12 km da sede do 

município até chegar ao local de estudo. 

 O estudo consiste em duas partes principais. O Diagnóstico da Atividade/Propriedade consiste na 

primeira etapa do estudo, que se refere a uma visita na propriedade onde se realizou a aplicação de um 

questionário relacionado à atividade leiteira e com este foi possível conhecer as potencialidades e limitações 

física e financeira de cada unidade produtiva.   
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Figura 1. Modelo de embalagem 

Todas as categorias de pessoas podem consumir: crianças, jovens, adultos e idosos. No entanto, serão 

realizadas estratégias diferenciadas para a divulgação dos produtos: catálogos de produtos especificando a 

funcionalidade de cada um e seus benefícios à saúde; entrega de amostras grátis no início da comercialização dos 

produtos; entrega de folhetos com o nome, endereço e contatos da associação; participação em feiras e exposição 

onde podemos encontrar especialistas, representantes de comércios e concorrentes para conhecer as estratégias 

utilizadas por outras agroindústrias e construir um leque de conhecimentos sobre possíveis locais de escoamento 

da produção. 

O plano de negócio foi baseado no aporte teórico de Dolabela (2006), onde o mesmo sugere as principais 

análises para a construção do empreendedor e seguimentos para elaboração de uma ideia de negócio. Para as 

análises de descrição de bens, depreciação de materiais, equipamentos e instalações, matérias primas requeridas, 

custos variáveis e fixos, preço médio de venda, margem de lucro, lucratividade, rentabilidade anual e mensal, 

prazo de retorno ao investimento, ponto de cobertura total, custo de produção, receita líquida anual, mensal e 

diária utilizou-se a metodologia e equações descritas no manual de gestão de negócios do portal do SENAR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

A comercialização é almejada na cidade do Poço das Trincheiras e cidades circunvizinhas, objetivando 

distribuir os alimentos em supermercados, panificadoras, escolas, lanchonetes e programas desenvolvidos pelo 

governo em relação a compras de produtos de origem familiar. Os principais concorrentes do produtor na região 

são as empresas CPLA, Nestlé, Vale dourado e Bona Sorte.  

Dessa forma, fez-se necessário um estudo dos concorrentes que consiste em uma análise quanti-

qualitativa com três grupos distintos, onde o primeiro grupo refere-se às empresas concorrentes a partir dos 

seguintes aspectos: tamanho, preços, rotulagem, tipo de embalagem e mecanismos para driblar as oscilações de 

preços. O estudo dos concorrentes favorece diversos aspectos no início da produção e comercialização 

demostrando nossos pontos fracos e fortes. 

Outro grupo a ser avaliado consiste nos distribuidores (supermercados, panificadoras e feiras livres) 

avaliando os itens que saem mais e as características que interferem na comercialização. O terceiro grupo seria 

analisado o perfil do consumidor para identificar a sua real necessidade.  

Quanto às principais estratégias de comercialização estão os programas sociais como o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar 

(PNAE), no município do Poço das Trincheiras e cidades circunvizinhas. No entanto, este seguimento não será a 

única via de escoamento da produção, uma vez que se busca comercializar em mercados locais e regionais como 

feiras livres, supermercados, panificadoras e exposições como também na própria sede da Associação. 

Quanto aos aspectos de embalagens estima-se o envaze em recipientes plásticos (garrafas) com 

capacidades de 500 ml e 200 m (Figura 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o início da produção faz-se necessário uma estrutura mínima para funcionamento. A estrutura 

básica para um bom desenvolvimento da atividade seguindo padrões de boas práticas de fabricação deve ser 

respeitada como a disponibilidade de galpões para a produção revestidos de azulejos, preferencialmente branco, 

escritório administrativo para controles e aspectos contratuais, além da disponibilidade de água tratada e energia 
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compatível para a funcionalidade dos equipamentos. Considerando estes fatores realizou-se a projeção de 

investimentos desde a instalação até a aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios (Tabela 1).  

 

Tabela 3. Descrição dos custos com construção das instalações, benfeitorias, máquinas, equipamentos, 

utensílios, móveis e outros. 

Itens Quantidade Valor unitário Valor total 

Fabriqueta 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Caminhão Baú Refrigerado, Hyundai Hd 78,Sprinter, Iveco, Mb 1 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 

Pasteurizador Lento 200 Litros Hora 1 R$ 15.900,00 R$ 15.900,00 

Iogurteira 200 Litros Hora 1 R$ 15.900,00 R$ 15.900,00 

Tanque de Recepção Aço em Inox 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Máquina Envasadora Pneumática  1 R$ 9.900,00 R$ 9.900,00 

Tanque Fabricação de Queijo 100 Litros Inox 1 R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 

Câmara Fria 2 R$ 16.000,00 R$ 32.000,00 

Materiais de Escritórios 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Investimento Total R$ 196.300,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

De acordo com Yamaguchi (1999), a determinação dos custos é tida como um elemento auxiliar na 

administração de qualquer empreendimento, sendo conceituada como a soma dos valores de todos os insumos e 

serviços empregados na produção de um determinado bem. Custos fixos e variáveis compõem uma das 

principais ferramentas para a avaliação e relação custo-benefício, pois na busca de uma boa competitividade é 

importante que as empresas tenham como conceito inicial uma redução de seus custos de produção sem afetar a 

qualidade final do produto. Os custos de maior onerosidade nos custos variáveis ficaram com o item energia e 

mão de obra (Tabela 2). 

 

Tabela 4. Descrições dos custos fixos e variáveis distribuídos em custos mensais e anuais. 
Custos Variáveis 

Itens Unidade Quantidade Anual Custo Unitário Custo Mensal Custo Anual 

Energia Kw 25.800 R$          0,21 R$      455,48 R$    5.465,73 

Água m³ 360 R$          4,48 R$      134,40 R$    1.612,80 

Combustível Litro 1.500 R$          3,09 R$      386,25 R$    4.635,00 

Total R$  11.713,53 

Custos Fixos 

Itens Unidade Quantidade Anual Custo Diário Custo Mensal Custo Anual 

Internet Megabyte 12 R$          2,00 R$        60,00 R$      720,00 

Telefone - 12 R$          2,00 R$        60,00 R$      720,00 

Mão de obra permanente Diária 12 R$      120,00 R$    3.600,00 R$  43.200,00 

Seguro do caminhão - 12 R$        13,87 R$      416,00 R$    4.992,00 

IPVA - 12 R$          2,78 R$        83,34 R$    1.000,08 

IPTU - 12 R$          6,67 R$      200,00 R$    2.400,00 

Total 
 

R$  53.032,08 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

O custo de produção por litro de iogurte produzido foi de R$ 2,61 (Tabela 3), porém o insumo que 

demonstrou maior onerosidade foi a aquisição do leite seguido pelo custo com a polpa de umbu. Segundo 

Mundim (2008), trabalhando produção de iogurte de cabra, o custo por litro de iogurte produzido é de R$ 4,64, 

se o produto for comercializado em embalagens de 200 ml cada unidade tem o custo total unitário de: R$ 0,93. 
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Tabela 3. Insumos requeridos para a produção de 100 litros de iogurte e custo de produção de um litro do 

produto. 

Insumos Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Valor por Litro 

(R$) 

Leite Litros 100 1,12 112 1,12 

Açúcar Kg 10 1,3 13 0,13 

Sorbato de potássio  Kg 0,2 0,63 0,126 0,001 

Polpa da fruta Kg 8 10 80 0,8 

Cultura lática Kg 3 0,79 2,37 0,024 

Depreciação Diária 6 0,03 0,18 0,180 

Custos variáveis Diária 1 0,07 0,07 0,070 

Custos fixos Diária 1 0,29 0,29 0,290 

Total  207,746 2,61 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Segundo Neres et al. (2012), trabalhando com a produção de iogurte de leite de búfala e de frutas 

regionais (cupuaçu e bacuri), relata que pode ser produzida localmente, reduzindo o custo de produção. Isso 

favorece a viabilização e elaboração de derivados lácteos tais como iogurte de baixo custo e acessível à merenda 

escolar. Situações como essas se encontram semelhantes às propostas deste trabalho. 

O preço médio de venda ficou de R$ 1,68 e R$ 0,68 para as embalagens de 500 ml e 200 ml, 

respectivamente, demonstrando uma margem de lucro de 30% para ambas as embalagens (Tabela 4). Segundo 

Mundim (2008) enfatiza que, atualmente, um dos objetivos que preocupam a empresa está relacionado a uma 

prática adequada da política de formação de preços, de maneira a garantir a sua permanência no mercado. 

 

Tabela 4. Descrição dos indicadores, investimentos, preço de venda, margem de lucro, lucratividade, 

rentabilidade, ponto de cobertura, prazo para retorno do investimento, custos e receitas líquidas. 

Indicadores 

Descrição Cálculos (fórmulas) Unidade Valor 

Investimentos - R$ 196.300,00 

Preço Médio de Venda 500 ml - R$ 1,68 

Preço Médio de Venda 200 ml - R$ 0,68 

Margem de Lucro 500 ml Preço Médio de Venda- Custo Médio Unitário R$ 0,39 

Margem de Lucro 200 ml Preço Médio de Venda- Custo Médio Unitário R$ 0,16 

Lucratividade 500 ml (Resultado(Lucro Líquido)/ Receita Total)*100 % 30 

Lucratividade 200 ml (Resultado(Lucro Líquido)/ Receita Total)*100 % 30 

Rentabilidade Anual (Resultado(Lucro)/ Investimento Total)*100 % 25 

Rentabilidade Mensal Rentabilidade Anual/12 % 2 

Prazo de Retorno ao Investimento Anual Investimento Total/Lucro Ano 4,00 

Ponto de Cobertura Total 500 ml Custo Total/Preço Médio de Venda Litros 104,96 

Ponto de Cobertura Total 200 ml Custo Total/Preço Médio de Venda Litros 260,86 

Custo de Produção 500 ml Custo Total/Produção Total R$ 2,61 

Custo de Produção 200 ml Custo Total/Produção Total R$ 0,52 

Receita Liquida Anual  Receita Bruta- Custos R$ 49.140,00 

Receita Liquida Mensal  Receita Liquida/12 R$ 4.095,00 

Receita Liquida Diária  Receita Liquida Mensal/30 R$ 136,50 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Um fator que se deve ter em mente é a margem de lucro, onde deve-se aplicar o conceito de uma margem 

de lucro baixa para ter um ganho em relação a quantidade de venda. Considerando que não havendo uma 
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margem de lucro grande em um pequeno volume vendido, as margens de lucros para ambos os produtos ficaram 

de R$ 0,39 e R$0,16 para as embalagens de 500 e 200 ml respectivamente. 

O ponto de cobertura é o fator de equilíbrio entre prejuízo e ganhos, ou seja, é o ponto onde as receitas 

irão cobrir todos os custos produtivos. Na tabela 4 podemos perceber que o ponto de equilíbrio foi de 104,96 

litros para o iogurte de 500 ml e 260,86 para o de 200ml. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A produção de iogurte, a partir do umbu, possibilita um caminho empreendedor a ser trilhado com 

escassas linhas de pesquisa, produção e comercialização de seus produtos e derivados. Quando existe um 

produto que possibilita o mecanismo de beneficiamento de produtos regionais ocorre um surgimento de um 

nicho de mercado específico, capaz de ter um impacto social e econômico relativamente alto e inusitado devido a 

peculiaridade de tal produto. 

O produto a base da utilização de mel produzido na região possibilita um sabor diferencial onde o mesmo 

tem características organolépticas típicas da flora regional, agregando a junção de dois alimentos de alta 

qualidade (leite e mel) para suprir fins nutricionais. 

 Os custos de investimentos apresentam-se relativamente alto. No entanto, quando relacionado a 

transformação de matérias primas para alimentação humana faz-se necessário um mínimo de instalação e 

equipamentos indispensáveis, devido à alta taxa de contaminação microbiológica. 

 A viabilidade da produção demostrou eficaz, quando comparada a venda do leite para outras empresas 

para a sua transformação, uma vez que se os mesmos realizam o beneficiamento da matéria prima irão agregar 

valor ao seu produto e obter novos polos de comercialização. Vale salientar que seria beneficiado apenas 50% de 

sua produção. 
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RESUMO: As plantas invasoras são umas das principais interferências no desenvolvimento fisiológico de 

diversos cultivos, sendo também um grande problema enfrentado pelo agricultor por não conhecer as medidas 

corretas de controle das mesmas e aquelas que são mais persistentes nas lavouras. Objetivou-se com esse 

trabalho identificar as plantas invasoras que permanecem nas lavouras de pequenos produtores, cujos tratos 

culturais são realizados manualmente, na cultura do milho, feijão, mandioca e amendoim após a terceira limpa. 

Para a coleta das plantas invasoras foi utilizado um quadro vazado de madeira com dimensão de 0,75 m², jogado 

quatro vezes aleatoriamente na área de estudo. Além da coleta também foi feito registros fotográficos para o 

auxílio da identificação das plantas. Detectou-se que após três limpas realizadas pelo agricultor, algumas 

espécies persistentes antes da colheita das culturas plantadas. Utilizando o método de Kuva et al. (2000) de 

amostragem, foram encontradas 5 espécies de plantas que continuaram nas lavouras após a terceira limpa, sendo 

constatado com maior frequência na área as espécies Mollugo verticallata L. e Euphorbia hirta L. Aplicou-se, 

também, um questionário aos agricultores onde constatou-se a necessidade de novas pesquisas para identificar 

melhores métodos ou método de controle das mesmas.  

PALAVRAS CHAVE: Agricultura familiar, plantas daninhas, tratos culturais. 

Persistent plants that cause damage to crops of family farmers in Agreste 

region of Alagoas 

ABSTRACT: Undesirable plants are one of the main problems encountered by farmers, because they are not 

known and also not know the correct measures to control them. This work objected identified the plants that 

remain in the crops of small producers after a third clean, whose cultivation are done manually,  To identify the 

invasive plants, was used in a hollow frame of wood with a dimension of 0.75 m², which was played four times 

randomly in the study area. In addition to removing the undesirable plants, photographic records were made to 

aid the identification of plants. It was found that after three cleanings made by the farmer, some species persisted 

before harvesting the planted crops. Using the method of Kuva et al. (2000), five species of plants were found to 

continue in the plantations after a third clean. The species Mollugo verticallata L. and Euphorbia hirta L. were 

more frequently in the area. A questionnaire was also applied to the farmers, where the need for further research 

was identified to select better methods or control method. 

KEYWORD: Family farming, invasive herbaceous, manual cultures. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar no Brasil é crescentemente uma forma social de produção reconhecida pela 

sociedade brasileira, por suas contribuições materiais e imateriais (DELGADO; BERGAMASCO, 2017). Logo 

trata-se de um sistema de produção que deve ser de amplo interesse dos pesquisadores, sobretudo àquelas 

pesquisas que de alguma forma possa contribuir com melhoria na produtividade agrícola e na qualidade de vida 

das famílias rurais. 

As plantas invasoras são aquelas que ocorrem em momento e local indesejados, interferindo 

negativamente em alguma atividade humana. Na agricultura, essa interferência se dá pela competição e pela 

alelopatia (FONTES; SHIRATSUCHI, 2003). 
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A competição é, sem dúvida, a forma mais conhecida de interferência direta das plantas daninhas nas 

culturas agrícolas (PITELLI, 1987). 

O controle errôneo dessas plantas pode promover o uso inadequado e excessivo de herbicidas, 

aumentando o custo de produção e causando contaminação ambiental (PINOTTI et al., 2009). 

Observa-se em cultivos que utilizam tratos culturais manualmente muitas plantas invasoras, bem como as 

dificuldades encontradas pelos produtores para combater as ervas daninhas que afetam suas lavouras. 

Classificação e divisão das plantas daninhas em grupos podem facilitar a escolha de métodos (s) de 

controle mais efetivo (s); com base em vários parâmetros: ciclo de vida, hábito de crescimento, mecanismo de 

reprodução, meio de dispersão de propágulos e taxonomia (FONTES et al., 2003). 

No município de Arapiraca, Alagoas, existe uma grande quantidade de produtores familiares, cuja 

atividade gera alimentos e recursos para a manutenção da família, contudo, as dificuldades encontradas pelos 

produtores rurais são semelhantes as encontradas em outras regiões do país, como por exemplo o controle das 

plantas invasoras, pois as mesmas reduzem a produção vegetal e animal, trazendo como consequência uma 

redução na oferta de alimento e de recursos financeiros para a manutenção da família. 

Observa-se na região que o período chuvoso acontece nos meses de maio, junho e julho, época de plantio 

pelos pequenos agricultores que encontram dificuldades para controlar a invasão de plantas daninhas em suas 

lavouras. Para contribuir com os produtores familiares visando melhorar o controle de plantas invasoras em seus 

cultivos objetivou-se inicialmente identificar que plantas invasoras são essas, para posteriormente e com esse 

conhecimento definir melhor o combate das mesmas e assim reduzir os afeitos maléficos à produtividade 

agrícola, logo, é importante verificar quais são as plantas invasoras encontradas nas principais culturas 

comumente plantadas na região de estudo, como milho, feijão, mandioca e amendoim, e em que quantidades são 

encontradas, para posteriormente definir estratégias de controle a essas plantas invasoras. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O projeto foi executado em um sítio com pequena área utilizado por agricultores familiares no município 

de Arapiraca, Alagoas, especificamente na comunidade do Laranjal, (09° 45’ 09” S, 36° 39’ 40” W). A região 

encontra-se em uma área de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, com clima do tipo semiárido, com chuvas 

principalmente nos meses de maio, junho e julho, que coincidem com o inverno no Hemisfério Sul. 

FIGURA 1. Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, comunidade Laranjal, zona rural do 

município de Arapiraca.  

  

A coleta das plantas daninhas ocorreu após três limpas depois plantio/semeadura das culturas. Antes da 

retirada das plantas invasoras houve uma conversa com o agricultor para saber se houve tratos culturais, como 

limpas, se as plantas daninhas ocorrem durante todo o cultivo, há quanto tempo as culturas foram implantadas, 

qual o nome vulgar das plantas daninhas observadas. As culturas selecionadas para o estudo foram o milho, o 

feijão a mandioca e o amendoim. Para coletar as plantas infestantes foi utilizado um quadro vazado de madeira 

com dimensão de 0,75 m², que foi jogado 4 vezes de maneira aleatória. As plantas encontradas na área 

amostrada foram coletadas, e posteriormente foram levadas para o Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca 

para identificação das famílias, gêneros, espécies e nomes vulgares, e detectar a quantidade de cada espécie 

encontrada, conforme a metodologia utilizada por Kuva et al. (2000). 
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Figura 1. Quadro vazado jogado aleatoriamente. 

 As amostras das espécimes de plantas invasoras coletadas continham na quase totalidade, todos os 

órgãos vegetais, e àqueles encontradas sem flores foram coletadas para estudo e, dentro do possível ocorrer a 

identificação. O material coletado foi colocado em prensas e levados para o Laboratório de Recursos Florestais e 

Agrário do Polo tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, onde foi secado, para posteriormente confeccionar 

exsicatas e em seguida fazer a identificação. Registros fotográficos das plantas foi realizado para o auxílio na 

identificação. 

 Os dados foram tratados, analisados e utilizado estatística não paramétrica para melhor compreensão 

dos resultados, que foram plotados em tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificadas 5 espécies em cinco famílias diferentes (Tabela 1). Observou-se uma pequena 

composição da comunidade infestante após a terceira limpa e aos mesmo tempo uma diversidade de plantas. 

 

Tabela 1. Plantas invasoras encontradas em cultivos de agricultor familiar na comunidade de Laranjal, 

Arapiraca, Alagoas. 2017. 

 

Nome vulgar Nome 

cientifico 

Família Origem Quantidade  Hábito 

Mentrasto Ageratum conyzode 

L. 

Asteraceae Nativa 1 Herbácea 

Beldroega  Portulaca oleracea 

L. 

Portulacaceae Nativa 1 Herbácea 

Cabelo- de - guia Mollugo 

verticillata L. 

Molluginaceae Nativa 2 Herbácea 

Erva- de- santa-luzia Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae Nativa 2 Herbácea 

Capim pé-de-galinha Eleusine indica Poaceae Nativa 1 Herbácea 

Total 5 5  7  

 

As espécies mais frequentes encontradas foram Mollugo verticallata L. (Figura 2) e Euphorbia hirta L. 

(Figura 3), sendo estas detectadas em duas amostragens. 
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Em relação a família Euphorbiaceae, resultados significativos sobre sua frequência também foram 

encontrados por Duarte (2009) quando estudou a interferência de comunidade infestante. No estudo em questão 

observou-se uma pequena quantidade de espécimes, contudo, independente da quantidade são espécies invasoras 

e assim causam prejuízos a produção e consequentemente aos produtores.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Cruz et al. (2009) em relação a heterogenia de 

comunidade de plantas infestantes identificadas em área rotacionada com as culturas da soja, milho e arroz 

irrigado no cerrado de Roraima. 

 

 

        
Figura 2. Mollugo verticallata L.         Figura 3. Euphorbia hirta L. 

 

Quanto ao questionário aplicado para agricultor, que cultivava milho, feijão, mandioca e amendoim, além 

da afirmativa das três limpas realizadas, houve a confirmação de que é comum o surgimento dessas plantas nas 

lavouras e que as mesma são mais persistentes. Cabe lembrar que algumas das culturas estavam consorciadas e 

que os produtores fizeram limpas bem feitas e “no tempo certo”, ou seja, não permitiram um desenvolvimento 

mais acentuado das plantas invasoras. O produtor lembrou ainda que essas plantas “estragam” as lavouras, sendo 

necessário o combate das mesmas e que os cultivos dessas lavouras ocorrem a vários anos na área de estudo. 

Segundo Fontes et al. (2003), a infestação de plantas daninhas pode ser mais facilmente manejada ou 

mesmo reduzida quando é adotado um sistema de rotação de culturas na lavoura. Isso diversifica o ambiente 

agrícola e favorece o manejo de plantas daninhas. Para Sarmento et al. (2015) cada região e ecossistema tem sua 

peculiaridade quanto às plantas daninhas predominantes. Portanto, é possível que uma rotação de cultura reduza 

a invasão das plantas daninhas, o que pode contribuir para uma melhor produtividade e ainda, reduzir os danos 

ao meio ambiente, pois, de acordo com PINOTTI et al. (2009) a maneira errada de controlar as plantas 

infestantes pode prejudicar o meio ambiente tanto quanto danificar o cultivo. 

Por fim, cabe ressaltar que a importância de estudos voltados a favorecer a prática saudável da agricultura 

familiar no Brasil, uma vez que a mesma exerce um importante papel como principal fonte de abastecimento de 

alimentos no mercado interno (AMANDO et al., 2002). 

 

CONCLUSÃO 

 

O controle de plantas daninhas em culturas cujas limpas são manuais deve ser cuidadoso, pois, mesmo 

após 3 limpas em culturas com um período de crescimento e desenvolvimento curto, inferior a três meses, ainda 

pode-se detectar plantas daninhas persistentes na lavoura, principalmente das espécies Mollugo verticallata L. e 

Euphorbia hirta L. que são comuns na região.  

Os cuidados básicos para limpa são quando as plantas ainda não ocuparam fortemente a lavoura e quando 

as condições de chuva não favorece a “pega” das plantas cortadas.  
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RESUMO: A utilização de plantas medicinais acompanha a história da humanidade, pois desde os tempos 

mais remotos o homem faz uso dessa fonte natural medicamentosa para cura e prevenção de doenças. O presente 

estudo teve como objetivo a catalogação das espécies vegetais indicadas pelos raizeiros, no combate às doenças 

inflamatórias, comercializadas em feira livre, mercado público e lojas de Arapiraca-Al. Como procedimento 

metodológico foram aplicados questionários para a obtenção de informações mais detalhadas sobre as plantas 

por eles indicadas, como por exemplo, as espécies mais vendidas, formas de preparo, e origem do conhecimento 

que os raizeiros detêm sobre a utilização das plantas medicinais. Foram identificados dezoito espécies vegetais 

designadas como anti-inflamatórias e comercializadas no município de Arapiraca, das quais doze apresentaram 

dados na literatura que condizem com a indicação feita pelos raizeiros, correspondendo a 66,67% do total de 

plantas catalogadas. Dessa forma, se faz necessário o resgate das informações populares sobre a utilização das 

plantas com fins medicinais, pois a renovação de gerações pode fazer com que ocorra a perda de tais 

informações. No entanto, as demais, ou seja, seis tipos de plantas apresentaram ausência de dados através da 

análise literária, que correspondem a 33,33% do total, o que evidencia a necessidade de investigações a respeito 

da comprovação ou não das propriedade anti-inflamatórias apontadas pelos comerciantes de ervas do município. 

Portanto, a maior parte das plantas indicadas pelos raizeiros possuem realmente ação anti-inflamatória, porém, 

algumas espécies não têm sua eficácia comprovada cientificamente, o que consiste num risco em potencial para a 

saúde da população local.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Raizeiros, inflamação, produtos naturais.  

 

Medicinal plants with anti-inflammatory action marketed in Arapiraca-Al 

ABSTRACT: The use of medicinal plants accompanies the history of mankind, since from the earliest times 

man makes use of this natural medicine source for healing and disease prevention. The present study had the 

objective of cataloging the plant species indicated by the raizeiros, in the fight against inflammatory diseases, 

marketed in fair, public market and Arapiraca-Al stores. As a methodological procedure, questionnaires were 

used to obtain more detailed information on the plants they indicated, such as the most sold species, forms of 

preparation, and origin of the knowledge that raizeiros hold on the use of medicinal plants. Eighteen plant 

species designated as anti-inflammatory and marketed in the municipality of Arapiraca were identified, of which 

twelve presented data in the literature that match the indication made by the raizeiros, corresponding to 66.67% 

of the total cataloged plants. Thus, it is necessary to recover popular information about the use of plants for 

medicinal purposes, as the renewal of generations may cause the loss of such information. However, the others, 

ie, six types of plants presented lack of data through literary analysis, which correspond to 33.33% of the total, 

which evidences the need for investigations regarding the proof or not of the anti-inflammatory properties 

pointed by the herbal merchants of the municipality. Therefore, most of the plants indicated by raizeiros do have 

anti-inflammatory action, however, some species do not have their scientifically proven efficacy, which is a 

potential risk to the health of the local population. 

KEYWORD: Raizeiros, inflammation, natural products. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Desde a antiguidade, o homem busca alternativas para a solução e cura de males físicos apenas com o 

conhecimento popular, de maneira empírica, ou apenas por mera intuição, onde uma pessoa, por exemplo 

acredita que determinada planta pode eliminar um determinado mal físico. As plantas medicinais, utilizadas há 

muito tempo pela humanidade são empregadas em substituição ou auxílio aos tratamentos convencionais em 

virtude de serem fontes medicamentosas de fácil obtenção, uma vez que esse fácil acesso juntamente com o 

baixo custo faz com que as pessoas optem por usá-las para melhorarem seu estado de saúde (KOVALSKI e 

OBARA, 2013). 

 A literatura científica tem uma grande variedade de estudos, pesquisas e trabalhos sobre plantas 

medicinais anti-inflamatória, sobre possíveis ações e reações destas no organismo e sobre possíveis efeitos 

colaterais que o organismo possa apresentar com a presença de ação de tais plantas. Porém, neste tocante, a 

literatura científica é pobre em trabalhos no que diz a respeito ao método de como as plantas são utilizadas, qual 

o nível ou até onde vai o conhecimento popular sobre plantas medicinais e qual ação que se tem sobre estas e 

seus efeitos (ALMEIDA,2011). 

  Inicialmente, o processo de extração de princípios ativos das plantas medicinais para suprir as 

necessidades humanas começou com as tribos primitivas da antiguidade. O conhecimento do curandeiro era 

guardado com zelo, passado para as gerações futuras, conservando o conhecimento da manipulação e o uso de 

substâncias ativas das plantas. A transmissão do conhecimento do uso da plantas para fins terapêuticos continuou 

até chegar à alquimia (FRANÇA et al., 2008). 

 Ressalta-se que a população atual faz uso das plantas medicinais com base no conhecimento empírico, 

ou seja, na crença que determinada espécie de planta é útil para dores estomacais ou para dores de cabeça 

(SZERWIESKI, et al., 2017). 
 Os raizeiros indicam plantas medicinais na cura de várias doenças inflamatórias tais como: amigdalite, 

inflamações uterinas e vaginais, entre outras. E muitas das plantas comercializadas em Arapiraca-Al, para fins 

medicinais se destina à cura de processos inflamatórios, sendo utilizadas de diversas formas e, muitas vezes, sem 

o conhecimento dos seus possíveis efeitos colaterais. 

 Portanto, este trabalho, tem como objetivo catalogar, através de uma pesquisa de campo, as plantas 

medicinais com ação anti-inflamatórias comercializadas na feira livre, no mercado público e em lojas 

circunvizinhas do mesmo no município de Arapiraca.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 A pesquisa de campo foi realizada através de questionário (quadro 1) aplicado aos raizeiros da feira 

livre, do mercado público e lojas circunvizinhas ao mesmo no município de Arapiraca-Al e, por meio desta 

obteve-se informações sobre as plantas medicinais indicadas para inflamação, formas de preparo, efeitos 

colaterais e parte utilizada.  

 

Quadro 5-  Questionário aplicado aos raizeiros. 

Questionário para os raizeiros 

1- Nome completo do dono da Banca 

2- Há quanto tempo trabalha com plantas medicinais? 

 

3- Quais plantas indicadas para o combate à inflamação? E, qual a parte usada? 

 

4- Como conseguem a planta, ou seja, quem é o fornecedor? 

 

5- Quais as formas de uso da planta? 

 

6- Quais as plantas mais vendidas? 

 

7- Como o Sr./Sra. adquiram conhecimentos sobre o uso de plantas medicinais? 
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8- Quais as doenças inflamatórias mais frequentes? 

 

 Com base na pesquisa de campo foi feito um levantamento bibliográfico em livros, revistas e sítios da 

internet com o intuito de obter informações mais detalhadas das plantas indicadas pelos raizeiros como anti-

inflamatórias para posterior comparação entre os dados obtidos mediante o estudo da literatura e os efeitos 

esperados pela população de Arapiraca-Al por meio da indicação popular. Foram utilizados como descritores os 

nomes populares das plantas catalogadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

PESQUISA DE CAMPO 
 Na pesquisa foram visitadas seis bancas e três lojas de plantas medicinais. Os comerciantes adquiriram 

seus conhecimentos através de seus pais, do trabalho (convivência com outro raizeiro, fornecedores) e contato 

com plantas medicinais. Com isso, percebe-se que o conhecimento sobre as propriedades medicinais de plantas, 

adquirido pelos raizeiros e comerciantes de ervas em Arapiraca advém da convivência direta com as pessoas que 

fazem uso de plantas medicinais, sendo geralmente passado de geração em geração. 

 A partir da pesquisa de campo junto aos raizeiros de Arapiraca-Al foram catalogadas dezoito plantas 

com virtudes medicinais, no combate às inflamações conforme indicado na tabela 1, das quais através do estudos 

da literatura, dados de seis espécies vegetais foram encontrados. 

 

Tabela 1- Plantas medicinais com ação anti-inflamatória comercializadas em Arapiraca-Al. 

 

NOME POPULAR PARTE UTILIZADA FORMAS DE USO 

Alfazema Flores Chá 

Ameixa Casca e folha Chá 

Angico Casca Chá 

Aroeira Casca Chá 

Barbatimão Casca Chá e banho de anseio 

Bonome Casca Chá 

Cajueiro Casca Chá 

Carqueja Folhas Chá 

Jarrinha Casca Chá 

Jatobá Casca Chá 

Mijo de ovelha Folhas Chá 

Parreira Casca Chá 

Pau d’arco roxo  Casca  Chá 

Quixabeira Casca Chá 

Romã Fruto Gargarejo 

Sambacaitá Casca Chá 

Sucupira Semente Chá 

Unha-de-gato Folha Chá 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além, disso verificou-se que os raizeiros entrevistados comercializam plantas há muitos anos, bem 

como também foram constatadas que as plantas mais vendidas são barbatimão, aroeira, cajueiro, angico, 

quixabeira e mijo de ovelha. 

 

PLANTAS UTILIZADAS EM ARAPIRACA COM AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA 

As plantas medicinais são utilizadas no tratamento de várias enfermidades que acometem o ser humano, 

dentre eles o processo inflamatório, pois muitas plantas com ação anti-inflamatória são usadas pela população 

(BLANCO e SOUZA, 2017), conforme dados encontrados através do estudo da literatura (quadro 2).  

 

 

 

Quadro 2 -  Plantas utilizadas em Arapiraca com ação anti-inflamatória. 
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PLANTA PARTE 

USADA 

PROPRIEDADES 

TERAPÊUTICAS 

CONSTITUINTES 

QUÍMICOS 

INDICAÇÕES 

TERAPÊUTICAS 

REFERÊNCIAS 

NAS 

LITERATURAS 

Alfazema Flores, 

folhas, 

haste, 

óleo 

essencia

l. 

Analgésica, 

antianêmica, 

antiasmática, 

anticonvulsiva, 

antidepressiva, anti-

inflamatória, 

antimicrobiana, etc. 

Óleo volátil, 

flavanóides, 

taninos, cânfora, 

eucaliptol, álcoois 

térmicos, nerol, etc.   

Tranquilizar o sistema 

nervoso, aliviar as dores 

de cabeça, diminui a 

insônia, problema 

digestivos, acne, 

queimaduras, etc.  

PEMF, EMFC, 

2010 

Ameixa Fruto  Não encontrado na 

literatura 

especificamente. 

Sorbitol as 

vitaminas A, B1, B2 

B3, E, potássio, 

flúor, fósforo, 

magnésio, cobre, 

ferro, cálcio e zinco, 

etc. 

Alivia a ansiedade, 

coagulação sanguínea, 

melhora a imunidade, 

fortalece os ossos, auxilia 

na digestão, etc. 

 

Angico  Casca, 

goma 

Adstringente, 

antiblenorrágico, 

depurativo, tônico, 

hemostático 

expectorante, 

antidiarreica, 

antialérgica.  

Taninos, corante, 

resina, mucilagem, 

oxidase, galactana, 

arabana, arabinose, 

angicose etc.  

Afecção das vias 

respiratórias, bronquite, 

coqueluche, corrimento, 

corte, disenteria, diarreia, 

etc.  

PEMF, 2010.  

Aroeira Casca, 

folhas.  

Anti-inflamatória, 

antimicrobiana, 

cicatrizante, 

antidiarreica, 

adstringente, tônica, 

fungicida, etc.     

Óleos essenciais, 

taninos, resinas, 

alcaloides, 

flavonoides, 

saponinas 

esteroidais, etc.   

Febres, problemas dom 

trato urinário, cistites, 

azia, gastrite, gota, ciática 

diarreias, tosse, bronquite, 

problemas menstruais, 

etc.  

PEMF, 2010.  

Barbatimã

o 

Casca 

do 

caule, 

folhas. 

Adstringente, anti-

hemorrágica, 

antibacteriana, 

antidiabética, 

cicatrizante, 

coagulante sanguíneo, 

hipotensora, 

oftálmica. 

Taninos 

condensados, 

substâncias 

monométricas, 

substâncias tânicas, 

taninos, amido, 

matérias resinosas. 

Úlceras, feridas, 

impigens, doenças da 

pele, afecções da 

garganta, corrimento 

vaginal, leucorreia, 

gonorreia, diarreias, 

escorbuto etc.  

PEMF, 2010. 

PEREIRA; 

MELO; 

HERNANDES, 

2010. 

Bom-

nome 

Entrecas

ca 

Anti-inflamatória, 

analgésica, 

cicatrizante, 

hipotensor, 

hepaprotetor. 

Esteroides, (caule, 

folhas) alcaloides 

(folhas e caule). 

Flavanoides 

(folhas), tanino, etc. 

Inflamações e ferimento, 

dores em geral, infecções. 

PEMF, 2010. 

ESTEVAN; 

CAVALCANTE; 

CAMBI, 2009. 

Cajueiro Fruto 

(castanh

a) 

Diabetes, feridas, 

infecção da garganta, 

diarreias, disenterias, 

etc.  

Proteína, fibras, 

carboidratos, cálcio, 

fósforo, ferro, ácido 

ascórbico, vitamina 

A e C, resina: ácido 

4-o-metil-

glucuronic, 

galactose, 

Combate a diabetes, 

infecção da garganta, 

diarreias, desinserias, 

baixar o colesterol. 

OLIVEIRA, 

2010; 

PEMF,2010.  

Carqueja Caules, 

haste, 

partes 

aéreas.  

Anti-helmíntica, 

depurativa, digestivo, 

diurética, estimulante 

estomacal, 

hepaprotetor, 

hepática. 

Óleos essenciais: 

nopieno, carquejol, 

acetato de 

carquejilo e 

sesquiterpenos. 

Afecções hepáticas, 

afecção da garganta, aftas, 

anemia, baço, cálculo 

biliar, circulação do 

sangue, diabete, diarreia, 

dietas para 

emagrecimento, etc. 

PEMF, 2010. 

EMFC, 2010.  

Jarrinha Caule, 

rizoma, 

raízes 

(partes).  

 Anti-hemorroidal, 

diaforético, diurético, 

emenagoga, 

estimulante. 

Amido, mucilagem, 

óleo-resinosa, 

substância amarga, 

sais inorgânicos, 

tanino.  

Afecções da vias 

urinárias, afecções 

nervosas, amenorreia, 

asma, ataques nervosos, 

cicatrização, de feridas, 

convulsão histérica, etc. 

PEMF, 2010. 
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Jatobá Seiva, 

semente

, casca e 

folhas 

Adstringente, 

antibacteriana, 

antiespasmódica, 

antifúngica, 

fortificante, etc.  

Ácido, copálico, 

alfa-trimetil, ácido 

naftaleno-

carboxílico, ácidos 

brasilicopálico, etc. 

Asma, atonia gástrica, 

blenorragia, bronquinte, 

cistite, crônica, cólica, 

coqueluche, disenteria, 

etc. 

PEMF, 2010. 

Mijo de 

Ovelha 

Através 

da 

literatur

a 

estudada 

não 

foram 

encontra

dos 

dados 

para 

esta 

planta  

    

Parreira Através 

da 

literatur

a 

estudada 

não 

foram 

encontra

dos 

dados 

para 

esta 

planta 

    

Pau 

d’Arco 

roxo  

Casca e 

folhas 

Adstringente, 

analgésico, 

antiblenorrágica, 

antimicrobiana, anti-

inflamatória, 

antitumoral, etc. 

Ácido tânico, ácido 

lapáchico, 

antraquinonas, 

carboidratos, 

desoxilapachol, 

anti-infecciosa, etc. 

Alergia, anemia, diarreia, 

câncer, candidíases, 

catarro da uretra, colite, 

coceira, ovário, 

estimulante do sistema 

imunológico, feridas, 

fígado, fungo, garganta, 

inflamação, artrítica, 

leucemia, etc.  

PEMF, 2010. 

Quixabeir

a 

Casca, 

folhas, 

flores e 

frutos 

Adstringente, 

antidiabética, anti-

inflamatória, 

cicatrizante. 

Não encontrado. Não encontrada  PAULINO et al., 

2011 

Romã Toda a 

planta 

(casca 

da raiz, 

do caule 

do fruto 

(pericar

po) 

casca do 

fruto e 

fruto.  

Diurético, vermífugo, 

anti-séptico. 

Tanino, ácido 

gálico, pelieterina 

manita, ou 

grenalina, punicina 

e isopelieterina.  

Inflamações na boca, na 

garganta e gengiva, 

TAUFNER; 

FERRAÇO; 

RIBEIRO; 2006; 

PLANTAS 

MEDICINAIS,20

10. 

Sambacait

á 

Através 

da 

literatur

a 

estudada 

não 

foram 

encontra

dos 

dados 

para 
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esta 

planta 

Sucupira Através 

da 

literatur

a 

estudada 

não 

foram 

encontra

dos 

dados 

para 

esta 

planta 

    

Unha-de-

gato 

Folha, 

raiz, 

casca 

Analgésica, anti-

inflamatória, 

antimutagênica, 

antioxidante, 

antiproliferativa   

Acetoxidihidronomi

lina, ácido adípico, 

mitrafilina, 

pteropodina, 

angustina, etc.  

Artrite, intestino, 

problemas digestivos, 

anti-inflamatório, asma, 

purificador de sangue, 

dores ósseas, câncer, 

cicatrizante e etc.   

PLANTAS 

MEDICINAIS,20

10. 

EMBRAFARMA,

2010 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Através do estudo da literatura sobre as virtudes e utilização de plantas medicinais na cura das doenças 

inflamatória, constata-se que as plantas indicadas pelos raizeiros comerciantes de Arapiraca-Al, e citadas na 

literatura possuem realmente propriedades anti-inflamatórias, no entanto, das dezoitos indicadas e utilizadas no 

combate às inflamações, verifica-se a ausência de dados acerca de seis espécies vegetais, correspondendo a 

33,33% das plantas indicadas. As plantas que, através da análise licenciatura, apresentaram, ausência de 

informações são: ameixa, mijo de ovelha, parreira, quixabeira, Sambacaitá e sucupira. O que torna ainda mais 

perceptível a necessidade de investigações cientificas objetivando a comprovação de eficácia dessas plantas 

utilizadas no combate às doenças inflamatórias que acometem o ser humano, bem como possíveis efeitos 

colaterais que essa utilização pode causar. 66,67% das plantas indicadas pelos raizeiros foram encontradas na 

literatura, como: alfazema, angico, aroeira, barbatimão, Bonome, cajueiro, carqueja, jarrinha, jatobá, pau d’arco, 

romã e unha-de-gato.  

 

CONCLUSÃO  

 Mediante a pesquisa de campo realizada junto aos raizeiros comerciantes de plantas medicinais no 

município de Arapiraca-Al, verifica-se que a população local utiliza muitas espécies vegetais com indicação 

popular no combate às inflamações.  

 O estudo da literatura revela certa correspondência com relação aos efeitos esperados pela população de 

Arapiraca de ação de algumas plantas medicinais na cura ou prevenção de doenças inflamatórias. As espécies 

vegetais apresentam dados na literatura condizentes com a ação anti-inflamatória esperada pela população foram 

alfazema, angico, aroeira, barbatimão, Bonome, cajueiro, carqueja, jarrinha, jatobá, pau d’arco, romã e unha-de-

gato.  

 Existe ausência de informações sobre os efeitos de outras plantas anti-inflamatórias, demonstrando a 

real necessidade de pesquisas que confirmem ou não tais efeitos, uma vez que o uso indevido desses vegetais 

pode provocar efeitos adversos, podendo ocorrer complicações para a saúde do homem, até mesmo causar a sua 

morte. As plantas não citadas na literatura foram ameixa, mijo de ovelha, parreira, quixabeira, Sambacaitá e 

sucupira. Além disso, os raizeiros não são dotados do conhecimento sobre a ação farmacológica das plantas no 

organismo, o que potencializa o risco do uso destas pela população.  

 Enfim, foram catalogadas dezoito espécies vegetais comercializadas no município de Arapiraca-Al com 

indicação terapêutica para as doenças infamatórias, das quais doze apresentam informações literárias 

correspondentes à indicações dos raizeiros.       
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RESUMO: O milho é uma das culturas mais cultivadas na agricultura brasileira, sendo uma importante 

fonte de renda para muitas famílias. Atualmente, no agreste Alagoano observa-se um período de estiagem cada 

vez maior, sendo o período chuvoso apenas nos meses de maio, junho e julho. Essa seca prolongada causa um 

déficit hídrico, o que prejudica a produção da cultura e consequentemente afeta negativamente a renda das 

famílias dos agropecuaristas. Dessa forma, a pesquisa objetivou maximizar a produção de milho, avaliando seu 

crescimento e desenvolvimento com irrigação por gotejamento, sob diferentes disposições de espaçamentos. O 

experimento foi efetuado no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, foi utilizado a variedade de milho 

AG 1051, mais propícia para a região. Os espaçamentos utilizados foram de 0,80m entre fileiras e 0,30 entre 

plantas, e 0,80 entre fileiras por 0,20 entre plantas. A adubação foi de acordo com as análises do solo local, a 

semeadura foi em 15 de abril de 2016, e o surgimento da maioria das flores no dia 06 de junho. Para cada 

tratamento foram retiradas 8 plantas de cada repetição, quando as plantas estavam na época de colheita para 

formação de silagem. Os órgãos das plantas foram pesados separados, com exceção das raízes. Com a realização 

da pesquisa concluiu-se que a produtividade de biomassa foi melhor em espaçamento de 0,20 por 0,80m quando 

comparado ao espaçamento 0,30 por 0,80m, com significativa diferença entre os tratamentos utilizados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: estiagem, massa verde, produção. 

Productivity of maize biomass (zeamays L.), hybrid AG 1051, in drip 

irrigated culture in two plant populations in the agreste of Alagoas 

ABSTRACT: Corn is one of the most cultivated crops in Brazilian agriculture, being an important source of 

income for many families. Today, in the Alagoano agreste, there is an increasing drought, with rainy season only 

in May, June and July. This prolonged drought causes a water deficit, which impairs the production of the crop 

and consequently negatively affects the income of the families of the agriculturalists. Thus, the research aimed to 

maximize corn production, evaluating its growth and development with drip irrigation, under different spacing 

arrangements. The experiment was carried out at the Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, using the 

AG 1051 maize variety, which was more favorable to the region. The spacings used were 0.80m between rows 

and 0.30 between plants, and 0.80 between rows and 0.20 between plants. The fertilization was according to the 

analyzes of the local soil, sowing was on April 15, 2016, and the emergence of most flowers on June 6. For each 

treatment 8 plants of each replicate were removed, when the plants were in the harvest season for silage 

formation. The organs of the plants were weighed separately, with the exception of the roots. With the 

accomplishment of the research it was concluded that the productivity of biomass was better in spacing of 0.20 

by 0.80m when compared to the spacing 0.30 by 0,80m, with significant difference between the treatments used. 

 

KEY WORDS: drought, green mass, production. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O milho é uma das principais culturas de agricultura brasileira, tanto no aspecto quantitativo, quanto no 

que diz respeito à sua importância estratégica por ser a base da alimentação animal e, consequentemente, 
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humana (NICOLAI, 2004). O milho Zeamays L. é muito utilizado como volumoso para alimentação de animais, 

devido a seu grande potencial produtivo de matéria seca aliado à capacidade de produção de grãos, que 

enriquecem o volumoso produzido. A demanda por proteína de origem animal cresceu significativamente na 

última década, o que consequentemente aumentou a procura por este cereal (ALVAREZ; PINHO; BORGES, 

2006).  

Segundo Almeida et al. (2000) dentre as práticas e técnicas empregadas para a obtenção de maior 

produtividade de milho (Zeamays L.) a escolha do arranjo espacial de plantas na área é uma das mais 

importantes. De acordo com Alvarez et al. (2006), a  redução do espaçamento entre linhas, tem como vantagens 

o incremento na distância entre as plantas na linha, proporcionando um arranjo mais eqüidistante dos indivíduos 

na área de cultivo, o que possibilita redução na competição entre as plantas por luz, nutrientes, e por água. 

A irrigação pode contribuir com a melhoria na produtividade do milho, contudo uma considerável área 

agricultável na região não tem água para irrigar ou mesmo possui água disponível em pequenas quantidades, 

suficiente apenas para seu uso em poucas áreas irrigadas. Logo, uma das alternativas é o uso de água buscando 

aproveitar o máximo de seu uso em melhores produtividade. 

A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar, em Arapiraca, situado na região do agreste 

Alagoano. Região essa que se caracteriza por ter um breve período chuvoso, ocorrendo entre os meses de maio, 

junho e julho. O período de estiagem representa uma grande baixa na produção, assim, prejudicando a 

alimentação animal, o que reflete diretamente na renda das famílias dos agropecuaristas. Dessa forma, a pesquisa 

objetivou maximizar a produção de milho no período de estiagem, visando o máximo rendimento da cultura nas 

condições de cultivo através do plantio do híbrido AG 1051, plantando-o sob o uso de irrigação deficitária por 

gotejamento em populações diferentes de plantas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar, localizado no munícipio de Arapiraca, 

região agreste do estado de Alagoas. Os testes foram efetuados em uma área experimental com 08 parcelas, onde 

cada qual possuía 04 linhas com 5 metros de comprimento e espaçadas entre si por 0,80. Foram utilizados dois 

diferentes espaçamentos entre plantas que foram 0,80m entre linhas e 0,20m entre plantas, totalizando 62.500 

plantas/ha, e outro com 0,80m entre linhas e 0,30m entre plantas, totalizando 41.666 plantas/ha. O milho 

selecionado foi o AG 1051, indicado para a região.  

A adubação de fundação foi feita no dia 14 de abril de 2016 e em conformidade com a análise do solo 

local, e no dia seguinte fez-se a semeadura da variedade de milho ZeamaysL., híbrido AG 1051. Foi utilizado 

agrotóxico para combater formigas e lagarta do cartucho, e conforme a necessidade, houve controle manual das 

plantas daninhas que surgiram na área experimental. A emergência da maior parte das plântulas ocorreu no dia 

20 de abril, e no dia 23 foi realizada a primeira capina. Para manter o stand planejado, foi feito o desbastes das 

plantas. A adubação de cobertura ocorreu no dia 10 de maio. A colheita ocorreu quando os grãos estavam no 

ponto de silagem. 
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A irrigação foi deficitária, ou seja, utilizou-se uma quantidade de água inferior a recomendada para 

cultura, cuja lâmina diária de água foi 2,5 mL. A irrigação deficitária consiste na aplicação de lâminas inferiores 

às necessárias para satisfazer às necessidades hídricas da cultura, afetando assim, a evapotranspiração e a 

produtividade, entretanto, a redução da produtividade deve ser mínima ao ponto de manter o retorno econômico 

da cultura irrigada (KANG et al., 2000). 

As seguintes variáveis foram avaliadas: peso das folhas, peso dos caules, peso das espigas, peso das 

inflorescências masculinas, e peso da biomassa total. 

O delineamento foi em blocos aleatoriamente com quarto repetições. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (significância de 5%). Os dados obtidos 

foram tabulados e fez-se as análises estatísticas no Programa Estatístico Sisvar, e os resultados foram plotados 

em figuras e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise de variância detectou-se diferença significativa entre os dois tratamentos. Na 

disposição de plantas 0,20 m x 0,80 m (62.500 plantas.ha
-1

) foi verificado maior rendimento médio da matéria 

verde total da parte aérea em relação à disposição de plantas 0,30 m x 0,80 m, com população de 51.666 

plantas/ha. 

A produtividade média de matéria verde da parte aérea total no espaçamento 0,20  x 0,80 m foi de 

25.130,76 kg/ha, sendo superior em relação ao espaçamento 0,30 m x 0,80 m, cujo rendimento médio foi 

22.074,72 kg/ha (Figura 1). Tal resultado reforça a conclusão de Demétrio et al (2008) que afirmam existir um 

aumento na produtividade do milho com a redução no espaçamento entre linhas. 

De acordo com Sangoi (2001) e Porter et al (1997), plantas espaçadas equidistantes competem de forma 

mínima por nutrientes, luz e outros fatores, favorecendo o melhor desenvolvimento do milho, tal como foi 

observado nesse experimento ondeum aumento da população de plantas de 41.666 para 62.500 plantas/ha, 

mantendo-se o mesmo espaçamento entre linhas e reduzindo o espaçamento entre plantas, promoveu aumento da 

produtividade, apesar de que o peso cada planta foi, individualmente, maior na população menor. 

Considerando que os impactos da irrigação deficitária sobre a produtividade e suas relações com os 

resultados econômicos podem ou não ser negativos, dependendo do manejo da irrigação adotado o desempenho 

do sistema e os custos de produção (LORITE et al., 2007), estes resultados podem ser considerados 

significativos, pois verificou-se rendimentos de biomassa total acima da média obtida no nordeste para cultivos 

de sequeiro, o que pode ser uma alternativa para os produtores locais. 
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Figura 1. Produtividade de biomassa total da parte aérea do milho AG 1051 submetido a dois 

espaçamentos diferentes entre plantas, mantendo o mesmo espaçamento entre linhas 

(p<0,05). Arapiraca, Alagoas. 2017. 

 

Quanto ao rendimento de cada órgão da parte aérea do milho AG 1051, observou-se que houve 

significância pelo teste de Tuckey (p<0,05), para caule e folha, enquanto para inflorescência masculino e espiga, 

não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

No espaçamento 0,20 m x 0,80 m o rendimento médio do caule foi de 7.971,11 kg/ha, superior ao 

espaçamento 0,30 x 0,80 m em 1.081,74 kg/ha, cujo rendimento foi de 6.889,37 kg/ha. (Figura 2). Para 

rendimento médio da inflorescência masculino e espiga, não detectou-se diferença significativa entre os 

tratamentos. O rendimento médio para inflorescência masculino no em população de 41.666 plantas/ha foi de 

196,23 kg/ha, enquanto para população de 62.500 plantas/ha foi 234,11 kg/ha. 

A produtividade das folhas foi, também, superior no espaçamento 0,20 x 0,80 m, rendimento 

médio de 7580,15 kg/ha, quando comparado com o espaçamento 0,30 x 0,80 m, cujo rendimento médio de 

5.579,18. Esses resultados confirmam em parte o resultado para rendimento total de biomassa, visto que com 

espaçamento menores entre plantas, mantendo-se o mesmo espaçamento entre linhas, observa-se aumento na 

produtividade do milho. Contudo, cabe observar que proporcionalmente o rendimento de folhas foram superior 

ao rendimento de caules. 

Para peso de espiga, detectou-se rendimento médio de 9.410,27 kg/ha para populações de 41.666 

plantas/ha, enquanto na população de 62.500 plantas/ha o rendimento médio foi de 9.486,01 kg/ha. 
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Figura 2. Produtividade de caule, folha, espiga e inflorescência masculino do milho AG 1051 

submetido a dois espaçamentos diferentes entre plantas, mantendo o mesmo espaçamento 

entre linhas. Arapiraca, Alagoas. 2017. 

 

Neste experimento, observou-se variações no rendimento da cultura, contudo, estudos 

relacionados ao aspecto econômico devem ser realizados, sobretudo com uso de energia renovável, como foi o 

caso, e assim verificar com mais segurança a viabilidade financeira para os produtores. 

 

CONCLUSÕES 

1. A produtividade do milho aumentou com a redução no espaçamento entre plantas e 

mantendo-se o mesmo espaçamento entre linhas, para rendimento de massa verde, caule e 

folha do híbrido AG 1051 avaliado. 

2. Em população de plantas por hectare de 41.666e 62.500, mantendo-se a mesma distância entre 

linhas e alterando o espaçamento entre plantas, não observa-se influencia no rendimento de espiga 

e inflorescência masculino. 

3. Espaçamentos entre plantas e populações diferentes de plantas influenciam o rendimento da 

cultura do milho para produção de silagem. 
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RESUMO: A mandioca é uma planta tropical perene e lenhosa, adaptada a solos de baixa fertilidade, podendo 

ser propagada por estacas ou sementes (VIANA et al., 2002). Destaca-se por ser uma planta que se adapta a 

solos de baixa fertilidade, no entanto, é uma planta com alta capacidade de produção de substâncias energéticas. 

Objetivou-se através desta revisão, elucidar peculiaridades e características pouco conhecidas da mandioca, 

aperfeiçoando o conhecimento da população urbana e rural. Para a elucidação foram feitas pesquisas de cunho 

bibliográfico sobre a importância econômica, clima, solo, utilização da mandioca na alimentação animal, 

ensilagem, subprodutos da mandioca e mandioca na alimentação animal, bem como adubação e os nutrientes 

presentes na folha da mandioca. Desta forma nota-se a importância de conhecer as características e 

peculiaridades que cercam a mandioca, para que haja um uso mais adequado de suas partes, além de poder 

otimizar seu cultivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Revisão, Manihot esculenta Crantz, Utilização. 

 

General aspects and peculiarities about manioc (Manihot esculenta Crantz) 
 

ABSTRACT:  Cassava is a perennial and woody tropical plant, adapted to soils of low fertility, and can be 

propagated by cuttings or seeds (VIANA et al., 2002). It stands out because it is a plant that adapts to soils of 

low fertility, however, it is a plant with high capacity of production of energetic substances. The objective of this 

review was to elucidate little-known characteristics and characteristics of cassava, improving the knowledge of 

the urban and rural population. For the elucidation, the research was done with bibliographical research on the 

economic importance, climate, soil, cassava utilization in animal feed, silage, cassava and cassava by - products 

in animal feed, as well as fertilization and the nutrients present in manioc leaf. In this way, it is important to 

know the characteristics and peculiarities that surround the cassava, so that there is a more adequate use of its 

parts, besides being able to optimize its cultivation. 

 

KEYWORDS: Review, Manihot esculenta Crantz, Usage. 
 

INTRODUÇÃO  

A mandioca é uma planta da família Euphorbiacea, do gênero Manihot conhecida também por mandioca 

de mesa, macaxeira ou aipim é considerado um produto hortícola, em virtude de suas peculiaridades de cultivo e 

por ser comercializada juntamente com as demais hortaliças. A mandioca é uma planta tropical perene e lenhosa, 

adaptada a solos de baixa fertilidade, podendo ser propagada por estacas ou sementes (VIANA et al., 2002).  

  É a quarta cultura na produção de alimentos mais importantes do mundo e a principal na região tropical. 

E uma planta de origem Brasileira, possui várias qualidades como valor nutricional, facilitando no cultivo, papel 

social. É uma espécie de elevada variabilidade genética possibilitando ser cultivada em inúmeras regiões, sendo 
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empregada em diversas finalidades (FERREIRA et al., 2008), mas é cultivada mundialmente em cerca de 16 

milhões de hectares (EL-SHARKAWY et al., 2008).  

Destaca-se como planta com grande capacidade de produção de substâncias energéticas (ROCHA; 

MONTEIRO, 2003).  

A mandioca tem crescimento inicial lento, fazendo com que, em sistema convencional de plantio, as 

estacas levem até quinze dias para o aparecimento das primeiras brotações, o que a torna pouco competitiva 

nesta fase. Por outro lado, existe cultivares que cedo ramificam e outras que são mais lentas em crescimento 

(EKANAYAKE; OSIRU; PORTO, 1997).  

Objetivou-se através desta revisão, elucidar peculiaridades e características pouco conhecidas da 

mandioca, aperfeiçoando o conhecimento da população urbana e rural. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas afim de reunir material sobre os diversos aspectos e 

peculiaridades referentes à mandioca (Manihot esculenta Crantz). Os materiais reunidos foram de artigos, livros 

e revistas científicas, onde foi levantado material bibliográfico sobre os seguintes temas em relação à mandioca: 

importância econômica, clima, solo, utilização da mandioca na alimentação animal, ensilagem, subprodutos da 

mandioca e mandioca na alimentação animal, bem como adubação e os nutrientes presentes na folha da 

mandioca. 

 

MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

Em questão do manejo das partes da mandioca para alimentação animal a raiz se caracteriza como a 

opção mais ativa e mais econômica dentre as diferentes possibilidades. Isto se dá ao fato de que basta apenas 

fragmentar a raiz para que sirva de alimentação para os animais, caracterizando o baixo custo. Quando a raiz for 

utilizada fresca, a distribuição da mesma deverá ser feita a cada dia. No caso da variedade “mansa”, pode ser 

colhida, fragmentada e fornecida de imediato aos animais. No entanto, no caso da variedade “brava”, após o 

processo de colheita e fragmentação ela deve ficar em repouso por cerca de vinte e quatro horas, para que seu 

princípio tóxico seja liberado (ALMEIDA; FILHO, 2005). 

A mandioca é excelente fonte para alimentação animal, rica em energia, encontrada principalmente nas 

raízes e sua parte aérea, popularmente conhecida como ramas, constituída de importante fonte de proteína de alto 

teor de digestibilidade. Segundo Modesto et al., (1999) é a maior fornecedora de fonte protéica 

comparativamente as outras forrageiras tropicais.  

Carvalho, Perim e Costa (1983) destacam a obtenção de subprodutos industriais que podem ser utilizados 

na alimentação animal de ruminantes e herbívoros não ruminantes.    

A parte aérea ainda fresca da mandioca também se caracteriza como uma opção rentável e econômica na 

alimentação animal, pois assim como na raiz o processo consiste apenas em fragmentar a mesma. É necessário 

tomar cuidado com a folhagem da mesma, pois o percentual de ácido cianídrico pode causar problemas, por 

tanto, torna-se necessário utilizar a folhagem após doze ou quatorze horas após a colheita, para que se tenha um 

baixo nível do princípio tóxico. O processo de desidratação das folhas da mandioca proporciona a eliminação de 
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cerca de 70% a 80 % da umidade da mesma, ainda pode aumentar a concentração de substâncias nutritivas e 

reduzir os teores do ácido cianídrico. (ALMEIDA; FILHO, 2005).   

Camarão et al (1993) explicita que a raiz da mandioca, bem como seus subprodutos, pode substituir de 

forma parcial ou completamente o milho nas rações, sendo que ela deve conter uma quantidade protéica 

complementar. 

Os principais estados produtores de mandioca são: Bahia, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Amazonas, 

adaptando-se bem ao clima de 30 graus de latitudes Norte e Sul. Temperaturas inferiores a 15ºC retardam a 

brotação, reduzindo ou paralisando a atividade vegetativa, podendo apresentar fase de repouso induzido, 

provocado por baixas temperaturas ou por elevadas temperaturas. O período de luz ideal são 12 horas de luz dia. 

Dias longos favorecem o crescimento da parte aérea, porém reduzem o desenvolvimento de raízes. Dias curtos 

favorecem o crescimento de raízes, porém reduzem o desenvolvimento da parte aérea (FUKUDA, 2005). 

As raízes de mandioca, segundo Zeoula e Caldas (2001), apresentam: 60 a 65% de umidade; 21 a 33% de 

amido; 1,0 a 1,5% de proteína bruta; 0,18 a 0,24% de extrato etéreo; 0,7 a 1,06% de fibra bruta; 0,6 a 0,9% de 

matéria mineral. A parte aérea pode ser estocada em forma de feno, silagem ou servida “in natura. Nos plantios 

de mandioca cuja finalidade é a produção e aproveitamento da parte aérea, após a calagem, são abertos sulcos 

espaçados em 0,5 m. O fertilizante fosfatado é aplicado no fundo e ao longo do sulco, distribuindo-se as ramas 

de 40 cm, cobertas com camada de solo do próprio sulco. Neste manejo de plantio bastante adensado, produz 

elevada matéria verde e seca, comparado ao plantio tradicional, voltado à produção de raízes.  

Sua parte aérea fonte rica em proteínas, é pouco explorada como fonte de alimento, podendo ser fornecida 

diretamente aos animais na forma fresca, desidratada e ensilada. Rações que possuem ramas e folhas de 

mandioca, com18% de proteína bruta, é um alimento de elevado valor nutritivo, quando utilizado na alimentação 

de bovinos de corte, proporcionando elevado ganho de peso (PRADO, 2000).  

 

ENSILAGEM 

 

A mandioca se deteriora rapidamente após a colheita. Para minimizar essas perdas, seu uso na forma de 

raspa e ensilagem, são formas que preservam e concentram os princípios nutritivos, facilitam o armazenamento, 

garantindo banco de reserva alimentar no período crítico. A silagem de mandioca feita com terço superior das 

ramas resulta em silagens de características bromatológicas comparadas às silagens tradicionais de boa qualidade 

realizadas com outras espécies de alimentos. Para garantir silagem de mandioca de elevada qualidade, o segredo 

está na rapidez da colheita, trituração e acondicionamento do material a ser armazenado, portanto o processo de 

fragmentação deverá ser o mais próximo da lavoura, picando em pedaços de dois cm aproximadamente, sendo 

então distribuído no local do silo, enchendo o mais rápido possível, lembrando que é muito importante efetuar 

boa compactação deste material a cada camada de 20 cm (MODESTO et al., 1999). 

 

 ALGUNS SUBPRODUTOS DA MANDIOCA 

 

A massa, popularmente conhecida como farelo ou bagaço, é obtida no processo de separação da fécula, 

apresenta cerca de 75% de umidade, pois é embebida em água. A massa depois de seca é constituída por cerca de 
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63,6% de amido, os demais constituintes são glicose, proteína, fósforo, cálcio, potássio, extrato etéreo e fibra 

(CARVALHO; CEREDA, 2005). 

O cultivo da mandioca pode afetar em sua composição química, bem como a época do plantio e idade da 

planta. A mandioca é bastante solúvel na digestão, sendo que em média seu extrato não nitrogenado atinge a 

faixa dos 90%, onde ela é pobre em proteínas, cálcio e fósforo, sendo que a quantidade de proteína bruta é maior 

na casca do que na polpa da mandioca (CAMARÃO et al ,1993). 

A mandioca possui constituintes que dão origem aos seus subprodutos, onde são utilizados até os restos 

de cultura.  Uma gama de fatores pode afetar na quantidade e qualidade dos subprodutos, alguns fatores são: 

cultivar, idade do vegetal, tempo decorrido após a colheita, tipo e regulagem do equipamento industrial entre 

outros (CARVALHO; CEREDA, 2005). 

Dentre os principais produtos e subprodutos da mandioca estão os seguintes: raspa de mandioca, que é 

adquirida através processamento da mesma em fatias, que em seguida será exposta ao sol para que seja 

desidratada, quer seja este processo manual ou mecânico; Farelo de raspa, que por sua vez é produzido através 

da moagem da raspa e em sequência é exposto ao sol para secar ou pode ser colocado em estufa para que se 

obtenha o mesmo resultado; Farelo de farinha de mesa ou crueira, que consiste em um resíduo obtido da 

produção de farinha, sendo que o principal tipo de farinha que se utiliza para a produção é a conhecida como 

farinha d'água, tal nome se dá ao fato de que é requisitado que haja uma fermentação antecipada das raízes, que 

ficam imersas em água (CAMARÃO et al., 1993).  

O farelo de fato é obtido após os processos de trituração e peneiração, onde obter-se-á partículas da casca 

e raiz; Farelo de bagaço, farelo de raspa residual ou massa, este subproduto, por sua vez, é obtido pelo processo 

de industrialização do amido, sendo que este é obtido após a ocorrência de uma segunda lavagem da raiz da 

mandioca e passando também pelo processo de peneiração da mesma, que deve estar, antecipadamente, 

descascada e  moída; Farelo de varredura ou sobra de raízes, este produto guarda relação com a farinha de mesa, 

pois é obtida através do processo de industrialização de tal farinha, sendo que é um produto grosseiro, pois é 

oriundo dos resíduos deixados ao chão por conta da limpeza e descascamento das raízes antes da passagem pelo 

processo de trituração (CAMARÃO et al., 1993). 

 

 

 MANIPUEIRA E MASSA DE MANDIOCA OU BAGAÇO DE MANDIOCA 

 

Massa de mandioca ou bagaço de mandioca é o resultado do processo de extração do amido da mandioca 

pelas fecularias, na fabricação de polvilho, rica emfibra, ainda pode conter até 60% do amido não extraído, 

tornando-se fonte decarboidratos de rápida fermentação (CARDOSO, 2004). 

Carvalho e Cereda (2005) evidenciam que os subprodutos da mandioca podem ser sólidos ou líquidos. 

Dentre os sólidos destacam-se: casca marrom, entrecasca, descarte, crueira, fibra, bagaço e varredura. Já dentre 

os subprodutos líquidos destaca-se a manipueira, que é uma palavra de origem Tupi-Guarani que significa “o que 

brota da mandioca”, que é caracterizada pelo líquido que está no âmago da mandioca, fazendo parte de sua 

constituição. A manipueira é obtida através do processo de prensagem da massa já ralada, utilizada para a 

produção da farinha. 
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A manipueira é subproduto da industrialização da mandioca, de consistência leitosa, originário da 

prensagem da mandioca, constituída quimicamente de amido, glicose e outros açúcares, proteínas, Linamarina e 

derivados Cianogênicos, substâncias orgânicas diversas e sais minerais. Devido à presença destes cianetos, 

possui potencialidade nematicida, inseticida e acaricida. O enxofre garante eficiência como fungicida, podendo 

ser utilizado na fertirrigação (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

 FÉCULA 

 

Já no processo de extração da fécula, também conhecida como goma, utiliza-se certa quantidade de água, 

que dilui a manipueira, diminuindo assim a sua carga orgânica e a proporção de cianeto, no entanto, aumenta 

eficientemente seu volume. A água utilizada na lavagem das raízes também pode ser considerada como um 

resíduo líquido (CARVALHO; CEREDA, 2005).  

Obtida através do descascamento das raízes da mandioca, prensagem e separação do amido, sendo este 

último, alcançando 25% de rendimento, sofre processo de desidratação, obtendo-se o produto final que vai para 

comercialização em forma de pó. Características almejadas na mandioca direcionadas a produção de fécula de 

mandioca, são variedades com maior teor de amido, conseqüentemente reduzido conteúdo em fibra. Variedades 

que possuem casca de cor branca e lisa são as que desprendem a casca com facilidade. As mansas possuem 

níveis baixos de glicosídeos cianogênicos. Variedades de casca lisa geralmente a aderência desolo é menor, 

quando comparada a variedades de casca rugosa. Este fator está diretamente ligado a qualidade do produto final. 

Podendo acarretar perdas de até 3% da produção (CARDOSO, 2004). 

 

 DESCARTE OU CALCANHAR 

 

Conhecida como descarte ou calcanhar a cepa da mandioca é bastante similar à raiz, justamente por 

conter o pedúnculo, sendo que é mais fibrosa. A qualidade da cepa depende de alguns fatores, tais como a idade 

da mesma e depende também da raiz, sendo que possui, normalmente, cerca de 55% a 60% de umidade e 20% de 

teor de amido. Na constituição da ração animal, juntamente com a massa ou farelo o descarte poderá ser 

utilizado in natura (CARVALHO; CEREDA, 2005). 

 

 MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO HUMANA 

 

A camada mais exterior da mandioca, que é composta por uma fina camada celulósica de cor marrom, 

que é conhecida como casca marrom ou epiderme, equivale de 2% a 5% do peso total da raiz. Quando se retira 

tal casca pode sair também o parênquima cortical ou entrecasca, dando origem a uma diminuição do amido da 

fécula (CARVALHO; CEREDA, 2005).  

A farinha de mandioca é produzida a partir de raízes trituradas e torradas em fornos de chapa abertos, 

onde o processo térmico promove uma gelatinização dos amidos presentes na massa ralada que aglomerando os 

tecidos fragmentados das raízes, dão a 9 característica de um pó de granulometria variada e odor característico, 

agradável ao paladar e de boa sensação tátil na boca. A utilização das plantas desta maneira (só raízes) provoca o 
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desperdício de componentes nutricionais no momento da colheita, pois as partes aéreas são descartadas como 

resíduos agrícolas e incorporados ao solo. Estes materiais com características nutricionais de interesse podem 

representar uma fonte adicional de recursos alimentares (DANTAS, 1984).  

 

FOLHAS DE MANDIOCA COMO FONTE DE MICRO E 

MACRONUTRIENTES 

 

O grande desperdício das folhas da mandioca encontra-se na estação seca ou fria, onde as folhas caem de 

forma natural. Sendo que a vitamina A da folha é conversada em parte, já a vitamina C é dissipada por meio do 

processo de secagem, da mesma maneira que o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio (HCN), por conta da 

sua volatilidade. As folhas da mandioca são frequentemente utilizadas na culinária como hortaliças somente na 

Região Norte, onde nas demais regiões ela é considerada como resíduo. Sendo que, na matéria seca é possível 

que se obtenha cerca de 30% de proteína bruta e grandes taxas de minerais, tais como nitrogênio (N), cálcio 

(CA), fósforo (P), potássio (K) e magnésio (MG). Já no caule, que é popularmente conhecido como maniva ou 

rama, encontra-se em grandes teores o amido, já em pequenos teores encontra-se proteínas e matéria graxa 

(CARVALHO; CEREDA, 2005).  

As deficiências energéticas e protéicas constituem grave problema para alimentação humana em muitas 

partes do mundo. No Brasil, algumas regiões consomem a farinha de mandioca como base alimentar e como 

conseqüência as dietas caracterizam-se por um desequilíbrio do nitrogênio decorrente da alimentação deficiente 

em proteínas e excessiva em carboidratos, o que justifica a utilização da planta integral incluindo as folhas para 

complementar os produtos obtidos a partir das raízes (CARVALHO, 1991). 

 

 ADUBAÇÃO 

 

A mandioca (Manihot esculeta Crantz) é caracterizada por ser uma planta que possui certa tolerância a 

condições de seca e pouca fertilidade do solo, por isso é cultivada em sistemas com baixo rendimento, por 

pequenos agricultores, em regiões onde o clima não favorece à exploração a cultura (STAUT, 2012). 

Na mandioca a adubação onde se tem a utilização de fosfato induz ao aumento da produção de raízes, 

onde a adubação fosfatada atua elevando os teores de fósforo (P) no solo em relação aos teores originais do solo. 

No entanto foram realizadas pesquisas em dois municípios do Paraná, onde foram utilizados os processos de 

calagem, adubação nitrogenada e potássica, onde não demonstraram significância no aumento da produção de 

raízes de mandioca quando comparadas a adubação fosfatada (FIDALSKI, 1999). 

Souza, Gomes e Caldas (1992) evidenciaram através de testes que a adubação com nitrogênio não 

apresentou resultados eficientes, onde teve-se um decréscimo em relação a produção de raízes e porcentagem de 

amido quando comparado com outras variáveis testadas. Aconselhando, portanto, que não sejam utilizados 

adubos a base de NPK na adubação da mandioca. 

Já a utilização de composto orgânico na cultura da mandioca mostra-se ser mais viável do que a utilização 

de fertilizantes químicos, sendo que propicia ao produtor uma maior eficiência e rentabilidade. O meio de 

produção onde se tem uma baixa utilização de produtos químicos externos mostra-se como uma grande fonte de 
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pesquisa para pequenos produtores e assentados da reforma agrária. O uso da matéria orgânica, oriunda de 

frigoríficos, possibilita a contribuição para a resolução do problema ambiental com custos reduzidos (STAUT, 

2012). 

Souza, Gomes e Caldas (1992) apresentaram dados diferentes de Fidalski (1999), onde evidenciaram que 

o fósforo quando aplicado isoladamente não apresentou um rendimento eficiente na adubação da mandioca, onde 

não houve respostas as doses crescentes de fósforo em relação às variáveis como raiz, amido, e número de 

vegetais. 

Uma pesquisa realizada por Botelho, Poltronier e Rodrigues (2012), revela que a manipueira é um ótimo 

adubo orgânico, sendo que a manipueira proveniente das raízes mais brancas apresenta uma maior quantidade de 

nutrientes constituindo-a em relação à manipueira das raízes amarelas. Toda via, tanto a manipueira das raízes 

brancas quanto das amareladas são consideradas com ótimo adubo orgânico, pois são ricas em potássio e 

nitrogênio, sendo que também apresentam fósforo, cálcio e magnésio em sua composição. A seguir a tabela 1 

evidencia dados das manipueiras das raízes branca e amarela. 

 

Tabela 1- Caracterização química da manipueira de raízes brancas e amarelas, extraídas no Laboratório de 

Agroindústria da Embrapa Amazônia Oriental e da manipueira coletada na casa de farinha no município de 

Igarapé-Açu (média de 3 repetições). 

 
Nutrientes Branca Amarela Misturada 

Nitrogênio  3,42 1,35 2,48 

Fósforo 0,70 0,51 0,34 

Potássio 3,09 1,69 3,03 

Cálcio 0,19 0,16 0,15 

Magnésio 0,60 0,38 0,41 

Sódio 0,46        0,29 _ 

pH 6,30 6,15 _ 

Fonte: Laboratório de Análise de Solos da Embrapa Amazônia Oriental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da elaboração desta revisão bibliográfica, nota-se as diversas características presentes no cultivo 

e utilização da mandioca (Manihot esculenta Crantz), seus diversos nutrientes, a variedade em sua forma de uso 

e os aspectos que podem contribuir em sua cultura. Desta forma nota-se a importância de conhecer as 

características e peculiaridades que cercam a mandioca, para que haja um uso mais adequado de suas partes, 

além de poder otimizar seu cultivo. 
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A produção de caixas entomológicas e herbários móveis: a 

importância de trabalhos práticos na graduação de ciências biológicas 

RESUMO: O papel do curso de ciências biológicas é um preparo para as futuras situações que um biólogo 

enfrentará, e um dos principais desafios na formação é a falta de recursos didáticos práticos que retratem as 

experiências educativas de forma concreta. Tendo como objetivo aprender e compreender a produção das obras 

práticas, e importância das mesmas, que preenchem uma lacuna na formação na área faz-se necessário o uso de 

atividades práticas como a coleção de insetos e plantas – caixa entomológica e herbário móvel, respectivamente 

– como método e estratégia ao desenvolvimento essencial na aprendizagem, correlacionando-os ao que é 

ensinado em sala de aula de modo teórico. Nas atividades se fazem presente além da coleta de informações e 

dados práticos como também como exemplares do material de estudo, tornando ela uma grande pesquisa 

entomológica e de sistematização botânica, onde se obtém conhecimento acerca das técnicas de coleta, 

identificação, armazenamento e conservação, utilizando exemplares da natureza. As experiências educativas 

vivenciadas igualam-se às futuras experiências em que os graduandos deverão aplicar seus conhecimentos, 

tornando a concretização do aprendizado mais simples. Deste modo conclui-se que essas ferramentas tem a 

importante função de facilitar a compreensão dos assuntos teóricos, incentivando assim a questionar, responder, 

verificar, descobrir, examinar, comparar e entender a situação de futuros problemas, promovendo um processo 

de crescimento de novos conhecimentos, tornando-as obras de referência metodológica inestimáveis de relevante 

importância para o estudo da biologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Pesquisa, Experimento.  

The production of entomological box and mobile herbarium: the 

importance of practical work in the undergraduation of biological sciences 

ABSTRACT: The role of the biological sciences course is a preparation for future situations that a biologist 

will face, and one of the main challenges in training is the lack of practical didactic resources that portray 

educational experiences in a concrete way. It aims to learn and understand the production of the practical works, 

and their importance, that fill a gap in the training in the area, it is necessary to use practical activities such as the 

collection of insects and plants – entomological box and mobile herbarium, respectively - as a method and 

strategy to the essential development in learning, correlating them to what is taught in the classroom in a 

theoretical way. In the activities they are present besides the collection of information and practical data as well 

as examples of the study material, turning it a great entomological research and botanical systematization, where 

knowledge about the collection, identification, storage and conservation techniques is obtained, using examples 

of nature. Experienced educational experiences equate to future experiences in which undergraduates should 

apply their knowledge, making the realization of learning simpler. In this way, it is concluded that these tools 

have the important function of facilitating the understanding of theoretical subjects, thus stimulating question, 

answer, verify, discover, examine, compare and understand the situation of future problems, promoting a process 

of growth of new knowledge, making them works of methodological reference invaluable of relevant importance 

for the study of biology. 

 

KEYWORD: Education, Research, Experiment. 
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Análise do desenvolvimento da cultura do Painço (Panicum miliaceum L.) 

em solos onde houve o cultivo de Mandioca (Manihot esculenta Crantz), 

com acréscimo da inoculação da solução de Hoagland 
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RESUMO: A cultura do painço (Panicum miliaceum L.) é uma opção interessante tanto para a formação de 

palha para cobertura do solo como para a produção de grãos, pelo seu rápido crescimento, tolerância à seca e 

ciclo curto.  Objetivou-se através da realização deste trabalho investigar o desenvolvimento do painço em solos 

onde houve a cultura de mandioca (Manihot esculenta Crantz), tanto em questão de crescimento quanto de 

matéria verde e matéria seca, além de avaliar em solos com a predominância de quais nutrientes o painço 

apresenta melhor desenvolvimento. Para a realização deste trabalho foram coletadas dez amostras de solo no 

assentamento Santa Isabel, no município de Girau do Ponciano, as amostras foram preparadas e em seguida 

foram quimicamente analisadas. O delineamento utilizado foram blocos casualizados, onde foram realizadas três 

repetições de cada tratamento, afim de obter maior precisão em resultados. A cultura do painço, bem como a 

análise de seu desenvolvimento levou três meses. Para análises dos resultados foi utilizado o programa de 

análises estatísticas SISVAR. Através da realização deste trabalho pode-se constatar que o painço apresenta um 

maior desenvolvimento em solos com predominância de fósforo e potássio, onde os tratamentos apresentaram 

um maior desenvolvimento da matéria verde, matéria seca e um crescimento mais eficiente.  

PALAVRAS CHAVE: Painço (Panicum miliaceum L.), desenvolvimento, predominância de nutrientes. 

Analysis of the development of Millet (Panicum miliaceum L.) cultivation in 

soils where Cassava (Manihot esculenta Crantz) was cultivated, with 

addition of inoculation of the Hoagland solution 

 
ABSTRACT: Millet culture (Panicum miliaceum L.) is an interesting option for a straw formation to cover 

the soil as a grain production, due to its instantaneous growth, drought tolerance and short cycle. The objective 

of this work was to investigate the development of millet, both in growth and in green matter and dry matter. The 

objective of this study was to analyze the soils where the millet was grown, in order to evaluate the levels of 

phosphorus, potassium, calcium and magnesium, as well as the hydrogen ionic potential, to evaluate the 

predominance of these nutrients in the patient and a technological development. Ten samples of soil without 

Santa Isabel settlement were collected in the municipality of Girau do Ponciano, as samples were prepared and 

cheeses were chemically analyzed. Millet culture as well as the analysis of its development took three months. 

Through the work, it can be verified that the millet presents a greater development in soils with predominance of 

phosphorus and potassium, where it is samples showed a greater development of the green matter, dry matter and 

a more efficient growth. 

 

KEYWORD: Millet (Panicum miliaceum L.), development, predominance of nutrients. 
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INTRODUÇÃO 

 
Agilidade e abundância na formação de palha e grãos, baixo custo e pode ser semeado, praticamente, o 

ano todo. Essas são algumas das vantagens do cultivo do painço (ZANCANELLA et al., 2006). 

Neste contexto o painço ainda é uma planta de fácil manejo e produção. É uma planta monocotiledônea e 

anual, oriunda da família Poaceae. O objetivo da cultura do painço consiste na alimentação de pássaro, 

substituindo o alpiste (ZACANELLA, 2003). 

O painço tem sido utilizado, ultimamente, na adubação verde, assim como é utilizado na obtenção de 

palhada, que tem o destino de atuar cobrindo o solo para o sistema de plantio direto (ZANCANELLA et al., 

2006) 

Parker e Novell (1999) evidenciam que ultimamente nos estudos relacionados à fisiologia vegetal, no 

quesito de mecanismos que atuam na coordenação do crescimento das plantas, as soluções nutritivas vêm sendo 

altamente usadas. 

Nesse sentido, as soluções nutritivas possuem um ancestral em comum, que é a solução de Hoagland e 

Arnon no ano de 1938, pois essa solução possui teores de macronutrientes e micronutrientes bem similares aos 

que são preconizados (HOAGLAND; ARNON, 1950). 

O painço, assim como a maioria das plantas, pode apresentar um maior ou menor rendimento de acordo 

com os nutrientes disponibilizados. Existem sinais que ocorrem na maioria das plantas que podem auxiliar a 

identificar a deficiência de determinados nutrientes. Alguns sintomas de deficiência de cálcio (Ca), por exemplo, 

podem ser: diminuição acentuada no porte da planta, caracterizando sintoma de planta raquítica e as folhas 

jovens apresentam deformação e encurvamento para baixo (VIECELLI, 2017). 

De acordo com Taiz e Zeiger (2013), os sintomas que caracterizam a deficiência de magnésio (Mg) nas 

plantas são: abscisão (queda) prematura da folha, ápice e margem das folhas curvam-se para cima, caules finos e 

crescimento reduzido. 

 Já a deficiência de potássio (K) pode ser caracterizada por as folhas se curvarem, secarem e os caules 

ficarem finos e fracos, podendo haver ainda a desfolha prematura e os caules ficam frágeis e estreitos 

(VIECELLI, 2017). 

Além disso o potássio atua no aumento da área foliar e aumentando as quantidades de clorofila, retarda o 

envelhecimento natural das folhas, contribui para que haja um maior teor de fotossíntese e crescimento da 

cultura (VIECELLI, 2017). 

Malavolta (2006) relata que no caso do fósforo (P), existem algumas características que podem indicar a 

deficiência de tal elemento: retardamento no crescimento e caules atrofiados, deixando a planta com sintoma de 

raquitismo severo, atraso no florescimento e tamanho reduzido da planta. 

Objetivou-se através da realização deste trabalho investigar o desenvolvimento do painço em solos 

onde houve a cultura de mandioca (Manihot esculenta Crantz), tanto em questão de crescimento quanto de 

matéria verde e matéria seca, além de avaliar em solos com a predominância de quais nutrientes o painço 

apresenta melhor desenvolvimento. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi realizada na região nordeste de Alagoas, no município de Girau do Ponciano, mais 

especificamente no Assentamento Santa Isabel, latitude do município 09º 53' 03" S, longitude 36º 49' 44" W, 

altitude 244m e área de 504,3 Km2.  

Para a realização da pesquisa foram coletadas dez amostras de solo. As amostras foram coletadas de 

propriedades diferentes, em solos onde já havia sido feito o cultivo de mandioca. Em seguida foram catalogadas 

com os dados de cada proprietário. 

Após coletadas, as amostras passaram pelo processo de maceração para desfazer os torrões, em sequência 

foram armazenadas na sala de granulometria de solos do Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca. Em 

seguida ao processo físico, as amostras foram enviadas à Central Analítica de Alagoas, afim de que fossem 

realizadas análises com o objetivo de verificar o pH (potencial hidrogeniônico), P (fósforo), K (potássio) e 

Ca+Mg (cálcio e magnésio). 

Para investigar o desenvolvimento do painço em solos com predominância de determinados nutrientes, 

seguiu-se uma tabela com os nutrientes mais abundantes nos tratamentos de solo. Observar na tabela 1. 
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Tabela 1 – Análises químicas de cada tratamento. 

 

Tratamento pH P 

ppm 
K 

ppm 
Ca+Mg 

meq/100mL 

001 4,9 51  83  2,2  
002 4,8 30  76  2,0  
003 4,8 18  64  1,9  
004 4,8 50  98  2,0  
005 4,8 36  62  2,1 

006 5,5 36  71  2,3  
007 4,6 23  73  1,7  
008 4,3 46  67  1,7  
009 4,6 24  46  2,0  
010 50 20  97  2,6 

 

Delineamento estatístico 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com 10 tratamentos e 3 repetições. Cada tratamento 

corresponde à uma amostra de solo de determinada propriedade, desta forma foram coletadas 10 tratamentos 

compostos de dez propriedades diferentes, constituindo dez tratamentos, tendo em mente que cada solo tem à sua 

disposição uma composição química que pode variar. As medias dos tratamentos foram analisadas pelo software 

estatístico Sisvar pelo teste de Turkey à 5% de probabilidade, tanto nas análises de crescimento, quanto dos 

resultados de matéria verde e matéria seca. 

 Preparo do solo e plantio das sementes de painço 

 Antes que o painço (Panicum miliaceum L.) fosse semeado ao solo foi feita a mistura dos tratamentos 

com substrato de coco, numa proporção 2:1, isto é, duas partes de solo para uma parte de substrato de coco. As 

duas partes de solo corresponderam a 400g cada, sendo que a parte de substrato possui a mesma massa. Depois 

de realizada a mistura de solo com substrato, cada amostra foi dividida e colocada em recipientes para o cultivo 

do painço, desta forma cada amostra foi dividida para dois recipientes, a fim de se fazer uma repetição do cultivo 

em cada amostra.  

  Após o umedecimento do solo foi feita o plantio das sementes de painço, em uma quantidade de 50 

(cinquenta) sementes por amostra de solo. Passados três dias após o plantio houve a germinação das sementes 

em todas os tratamentos.  A irrigação de cada tratamento foi realizado em dias alternados, quando regava-se uma 

vez ao dia, no outro a rega não era feita. O experimento foi realizado em estufa telada, para evitar a ação de 

pragas externas que atrapalhassem no desenvolvimento das plantas. 

 

Solução de Hoagland  

 
Passados quinze dias da germinação e desenvolvimento do painço em todos os tratamentos foi inoculada 

a solução nutritiva de Hoagland (HOAGLAND; ARNON, 1950) a fim de fornecer nutrientes às plantas. 

Para a preparação da solução de Hoagland foram utilizados os seguintes equipamentos e substâncias: 

béquer, proveta, bagueta ou bastão de vidro, pipetadores automáticos de 1000 (mil) microlitros e 500 

(quinhentos) microlitros, ponteiras, copos plásticos, solução de micronutrientes, solução de cloreto de potássio 

(KCL), solução de FE EDTA, solução de sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O), solução de 

cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2. 2H2O). 

Foi aferido em uma proveta 500 ml de água destilada, que em seguida foi passada para o béquer, a partir 

de então foi colocado com os pipetadores 1 ml de sulfato de magnésio heptahidratado, 2,5 ml de cloreto de 

potássio, 2,5 ml de cloreto de cálcio dihidratado, 0,5 ml de solução de micronutrientes e 0,5 ml de FE EDTA. 

Após o processo a solução foi homogeneizada com auxílio de uma bagueta. 

Com o pipetador foi inoculado ao solo 1,2 ml de solução de Hogland em todas os tratamentos de solo. 

Durante três meses foi inoculada a cada quinze dias a solução de Hogland nos tratamentos. Ao longo dos três 

meses o painço foi analisado, afim de avaliar o desenvolvimento mais eficiente, tanto em tamanho, matéria verde 

e matéria seca em cada amostra.  
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 Matéria verde e matéria seca 

Passados três meses do plantio foi feito o corte do painço, em seguida foi aferido o peso da matéria verde, 

em sequência o painço foi secado em uma estufa, sob uma temperatura de cerca de 50 Cº, durante cerca de vinte 

e quatro horas. Após a secagem em estufa foi aferido o peso da matéria seca.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram obtidos dados que evidenciam o crescimento do painço em cada amostra ao longo de 7 semanas, 

onde os dados das semanas foram somados e então divididos por sete para se obter a média de crescimento, 

sendo que os tratamentos 007 e 004 não germinaram. Os tratamentos 010 e 001, assim como suas respectivas 

repetições, apresentaram resultados significantes no teste de Tukey à 5% de probabilidade. Observar na tabela 2. 

 
Tabela 2- Média de crescimento em metros em sete semanas do painço nos tratamentos.  

 
Tratamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Médias 

 

0,59 a 0,55b 0,44b 0,41c 0,56c 0,49b 0,60c 0,42c 0,51b 0,70a 

 
 Médias seguidas da mesma letra na linha e na mesma coluna não apresentam diferenças significantes ao nível do teste de 

Tukey a 5% de probabilidade 

Além do crescimento também foi analisado o teor de matéria verde e matéria seca em cada amostra. 

Após a coleta das plantas de painço foi aferido imediatamente o peso da matéria verde, em seguida foi colocada 

em estufa de circulação forçada de ar, sob temperatura de cerca de 50 Cº por volta de 24 horas, após foi aferido o 

peso da matéria seca. Observar na tabela 3. 

Tabela 3 – Matéria verde e matéria seca do painço desenvolvido. 

 

Tratamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matéria verde 25,04c  20,07c 21,07d 21,22d 26,72a 18,77c 24,78d 22,33d 18,72d 26,99b 

Matéria seca 9,54c 9,94a 6,90b 8,78c 8,98c 7,02c 12,65b 8,61b 9,73a 8,95a 

   
Médias seguidas da mesma letra na linha não apresentam diferenças significantes ao nível do teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Os tratamentos 010, 009 e 002, com suas respectivas repetições, mostraram resultados positivos através 

da análise do teste de Tukey à 5% de probabilidade em comparação com os demais tratamentos, em questão de 

matéria seca. Já se tratando de matéria verde, o tratamento 005, com suas devidas repetições, apontou resultados 

significativos quando comparada com os demais tratamentos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 

Através do ótimo desenvolvimento do tratamento 010, que esteve entre os tratamentos que mais 

cresceram e foi encontrado no solo o maior teor de fósforo e potássio, pode-se confirmar o que Viecelli (2017) 

evidenciou, onde o potássio atua fazendo com que haja uma maior realização de fotossíntese e maior 

desenvolvimento da cultura, onde também a amostra apresentou uma ótima quantidade de matéria verde e 

matéria seca. 

 De maneira similar, o tratamento 001 apresentou ótimas estatísticas ao também estar entre os tratamentos 

que mais cresceram e mais apresentaram altos teores de potássio e fósforo, consequentemente apresentando um 

maior rendimento em comparação com os demais tratamentos. 

O tratamento 003 apresentou um desenvolvimento inferior em comparação com os tratamentos 010 e 001, 

onde esteve entre os tratamentos que menos cresceram, apresentaram menos matéria verde, matéria seca e o solo 

apresentou menores quantidades de fósforo e potássio, justificando o que Malavolta (2006) explicitou, onde a 

deficiência de fósforo pode causar retardamento no crescimento. Viecelli (2017) evidencia que a deficiência em 

potássio pode acarretar nas plantas o encurvamento de folhas, caules finos e fracos.  
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O tratamento 009 também apresentou um desenvolvimento inferior quando comparada com outros 

tratamentos, pois o solo possuía menos fósforo e menos potássio, consequentemente a planta apresentou um 

menor crescimento e menor quantidade de matéria verde, justificando o que Malavolta (2006) e Viecelli (2017) 

evidenciaram. 

 
 

CONCLUSÃO  

 

Nota-se que o painço apresentou um desenvolvimento eficiente em questão de crescimento, matéria verde 

e matéria seca nos tratamentos onde se tinha uma maior disposição de fósforo e potássio. Sendo que, nos 

tratamentos onde se tinha baixa quantidade de tais nutrientes o desenvolvimento do painço não foi significativo.  
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RESUMO: A palavra pimenta vem do Latin pigmentum, “matéria corante’’, virando pimenta no espanhol, 

posteriormente passando a compreensão contemporânea como “especiarias aromáticas” No Brasil, o plantio de 

pimentas dá-se em quase todos os lugares do país, além de ser um ótimo exemplo de agricultura familiar. Há 

várias formas de consumir as pimentas, além de frescas, o processamento permite que sua utilização seja 

diversificada em produtos na indústria alimentícia. Objetivou-se com este trabalho avaliar o cultivo orgânico da 

pimenta malagueta nas gerações fenológicas F1 e F2 comparando a produtividade da cultura em diferentes tipos 

de estercos. A área da pesquisa foi feita em casa de vegetação da Universidade Estadual de Alagoas, Campus I 

em Arapiraca-AL. A semeadura ocorreu em vasos de poliestireno, em número de três sementes por vaso. Sua 

germinação ocorreu no período de 12 dias-DAS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 

quatro tratamentos e cinco repetições. Verificou-se que houve uma grande diferença entre os tratamentos quanto 

ao desenvolvimento da pimenta d geração F1, onde foi possível observar que o crescimento fenológico da 

pimenta Cayenne no solo com esterco ovino, apresentou um valor significativamente melhor do que todos os 

outros tratamentos, Verificou-se que a pimenta cayenne respondeu positivamente ao emprego de esterco bovino 

na geração F2, comparando com a geração F1, onde o esterco mais adequado foi o ovino. Neste trabalho foi 

possível concluir que o melhor tratamento que apresentou um bom desenvolvimentos da pimenta Cayenne foi o 

esterco ovino e o bovino. 

 

PALAVRAS CHAVE: Pimenta, Comparação, Desenvolvimento. . 

 

Comparison of Development of F1 and F2 Generation of Chili Pepper 

(Capsicum frutescens) 

 

ABSTRACT: The word pepper comes from the Latin pigmentum, "coloring matter," turning pepper into 

Spanish, later passing the contemporary understanding as "aromatic spices". In Brazil, the planting of peppers 

occurs almost everywhere in the country, in addition to being a great example of family farming. There are 

several ways to consume the peppers, as well as fresh, processing allows their use to be diversified in products in 

the food industry. The objective of this work was to evaluate the organic cultivation of chilli pepper in the F1 

and F2 phenological generations comparing the productivity of the crop in different types of manure. The 

research area was made in a greenhouse of the State University of Alagoas, Campus I in Arapiraca-AL. The 

sowing occurred in polystyrene pots, in number of three seeds per pot. Its germination occurred in the period of 

12 days-DAS. The experimental design was a randomized block with four treatments and five replicates. It was 

verified that there was a great difference between the treatments regarding the development of the F1 generation 

pepper, where it was possible to observe that the phenological growth of Cayenne pepper in the soil with sheep 

manure, presented a significantly better value than all the other treatments, verified It was found that the cayenne 

pepper responded positively to the use of cattle manure in the F2 generation, comparing with the F1 generation, 

where the most suitable manure was the sheep. In this work it was possible to conclude that the best treatment 

that presented a good development of Cayenne pepper was sheep and cattle manure. 

 

KEYWORD: Pepper, Comparison, Development. 
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INTRODUÇÃO 
 

A palavra pimenta vem do Latin pigmentum, “matéria corante’’, virando pimenta no espanhol, 

posteriormente passando a compreensão contemporânea como “especiarias aromáticas” (BONTEMPO,2007). 

 O termo pimenta, usado para se referir às pimentas ardidas, é em sua maioria erroneamente usado, pois 

este não tem nenhuma relação botânica com a pimenta-do-reino (Piper nigrum). O nome correto para se referir a 

esse fruto é pimento, mas historicamente ficou conhecida como pimenta (BRACHT, 2011). 

 No Brasil, o plantio de pimentas dá-se em quase todos os lugares do país, além de ser um ótimo exemplo 

de agricultura familiar. Há várias formas de consumir as pimentas, além de frescas, o processamento permite que 

sua utilização seja diversificada em produtos na indústria alimentícia (COSTA; HENZ,2007). 

 As pimentas possui uma substância capsaicina, onde ela é a responsável pela ação de provocar o sabor 

picante, pungência, característico das pimentas. A Capsaicina age causando uma grande aceleração do 

metabolismo no local através da dilatação dos vasos capilares e aumenta o fluxo de sangue, consequentemente 

aumenta a circulação de nutrientes e oxigênio para a área atingida. Essa substância é reunida pelos frutos no 

tecido superficial da placenta, cerca de 90 % do total, sendo liberada quando as células sofrem algum dano físico 

como a extração das sementes ou o corte do fruto (SANTOS et al., 2008).  

 No Brasil, é possível que a pimenta seja a terceira hortaliça mais consumida das Solanáceas, ficando 

atrás da batata e do tomate, representando, assim, parte considerável do agronegócio, sendo consumida por boa 

parte da população. China, Japão e Tailândia são alguns dos países asiáticos que consomem entre 5 a 8 

gramas/pessoa/dia, revelando o potencial de expansão do mercado (FERRAZ, 2012).  

 Existe uma grande variedade de pimenta, sendo em destaque a pimenta cayene conhecida popularmente 

por pimenta malagueta (Capsicum frutescens) esta pimenta faz parte do gênero botânico Capsicum  pertencente à 

família Solanaceae, que envolve as pimentas e os pimentões, plantas originárias da América Central e do Sul. 

Esta pimenta apresenta caule ramificado, ereto e folhas lanceoladas, verdes e brilhantes, com nervuras bem 

marcadas, as flores são brancas ou arroxeadas, o fruto é do tipo baga, de forma cônica, alongada e cor verde ou 

vermelha, com 8 a 12 cm de comprimento e 1 a 2 cm de diâmetro.  

 O gênero Capsicum possui uma grande variedade genética, apresentando cerca de 25 espécies 

identificadas. Porém, somente as espécies C. annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. chinense e C. pubescens 

são consideradas domesticadas, essa classificação é feita baseando-se principalmente em características 

morfológicas observadas nas flores e frutos e no nível de domesticação, ou seja, o quanto a planta depende do 

homem (CARVALHO et al., 2003). A pimenta malagueta é produzida em maior quantidade na Zona da Mata 

Mineira. Mas a produção de pimenta não acontece apenas por pequenos produtores. Grandes indústrias 

exportadoras fazem parte deste mercado produtor.  

O cultivo da pimenta malagueta (Capsicum frutescens L.) é uma atividade vantajosa, pois seus frutos são 

utilizados na culinária tradicional, na indústria alimentícia e de cosméticos. Para atender a demanda de vegetais o 

ano todo, o uso de tecnologias de produção tem sido bastante utilizado, como por exemplo, o uso de ambientes 

protegido (ANDRIOLO, 2002).  

Objetivou-se com este trabalho avaliar o cultivo orgânico da pimenta malagueta nas gerações fenológicas 

F1 e F2 comparando a produtividade da cultura em diferentes tipos de estercos.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi feita em casa de vegetação da Universidade Estadual de Alagoas, Campus I em 

Arapiraca-AL, durante os meses de janeiro à abril /2017. As sementes utilizadas no experimento foram às 

sementes da geração F1 de pimenta malagueta (Capsicum frutescens L.), na qual com os dados obtidos nesta 

geração compararam-se com a geração F2. A semeadura ocorreu em vasos de poliestireno, em número de três 

sementes por vaso. Sua germinação ocorreu no período de 12 dias-DAS. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com quatro tratamentos e cinco repetições, sendo solo normal (T0), solo + esterco bovino 

(T1), solo + esterco ovino (T2), solo + esterco aviário (T3). Para irrigação foram utilizados lâminas com 100 ml 

diários. A avaliação das médias coletados foi através do teste de Tukey, a 5% de probabilidade. As coletas foram 

realizadas a cada semana registrando-as em planilha a altura da planta (AP) Número de folhas (NF), Diâmetro do 

caule (DC), Botões florais (BF), Quantidade de flores (Q.FL), Quantidade de frutos (QF) Peso dos frutos (PF), 

Quantidade de sementes (QS), Lóculos (L), Centímetro do fruto (CMF). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Verificou-se que houve uma grande diferença entre os tratamentos quanto ao desenvolvimento da 

pimenta d geração F1, onde foi possível observar que o crescimento fenológico da pimenta Cayenne no solo com 

esterco ovino, apresentou um valor significativamente melhor do que todos os outros tratamentos, quanto às 
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variáveis, altura da pimenta, número de folhas, houve destaque no desenvolvimento comparado às outras 

variáveis. Com isso, é provável que com o passar do tempo, ocorra uma maior vantagem desse tipo de adubo 

(BELTRÃO et al., 2008).  

Segundo Oliveira et al. (2006), ele avaliou que a qualidade de mudas de berinjela e pimenta produzida 

em diferentes substratos orgânicos, encontraram melhores desempenhos com a mistura pó de coco + composto e 

pelo húmus de minhoca, já os piores foram encontrados no composto isolado e na mistura pó de coco + húmus 

para a fitomassa seca da raiz. Onde a utilização desses substratos ira influenciar no desenvolvimento do sistema 

radicular, desempenhando, portanto, um papel de suporte para a planta.  

Segundo Alves e Pinheiro (2008), o esterco caprino e/ou ovino tem alto potencial de ser utilizado, 

embora existem poucas pesquisas como adubo orgânico.   Verificou-se que a pimenta cayenne respondeu 

positivamente ao emprego de esterco bovino na geração F2, comparando com a geração F1, onde o esterco mais 

adequado foi o ovino.  Pimentel (1985) relatou que a pimenta cayenne necessita de adubos orgânicos para 

potencializar seu desempenho produtivo. Percebe-se que a altura da planta na fase reprodutiva F2 teve maior 

altura, onde o mesmo ocorreu com o número de folhas. Comparando com os dados obtidos por Silva et al. 

(2016), avaliando as pimentas biquinho submetidas a níveis de irrigação e diferentes fontes de adubos orgânicos 

na mesma época de avaliação percebeu-se que aos 44 DAS a variável de número de folhas teve uma media de 

6,7 folhas para o substrato bovino e 5,3 folhas para as irrigadas com água residuária tratada, resultados inferiores 

obtidos aos 45 DAS da pimenta malagueta com media de 12, 56 folhas.  

Neste mesmo estudo estes autores observaram aos 72 e 86 DAS medias de 13,36 e 15,05 folhas para as 

pimentas cultivadas com os substratos compostos com esterco bovino.  Constatou-se que media do diâmetro do 

caule na geração F2 com a geração F1 não foram similares, pois obtiveram media significativas, segundo os 

autores Oliveira et al. (2012) e Serrano et al. (2012) estudando o cultivo da pimenta também verificaram efeito 

significativo no diâmetro de caule. De acordo com Oliveira et al. (2009) plantas com diâmetros de caule maiores 

é um aspecto importante por garantir maior sustentação da parte aérea. Silva Neto et al. (2013) na produção de 

pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) com diversas composições de substratos obtiveram para o 

diâmetro de caule das pimenteiras variação de 2,2 a 4,4mm, logo os resultados do diâmetro de caule da 

pimenteira malagueta obtidos neste experimento foram inferiores aos avaliados neste estudo. 

 

 

 

Tabela 1. Média das variáveis avaliadas nos diferentes tipos de substratos para a pimenta Cayenne das 

gerações F1 e F2. 

Geração F1 

Tratamentos AP NF DC BF QLF QF P QS L DF 

Normal 19,6c 25,5c 0,43a 3,9c 1,8b 1,6a 4,3a 43,0b 1,6b 7,9b 

Bovino 24,5b 51,8b 0,45a 7,5a 2,3a 0,7b 3,7b 46,6b 2,0a 9,6a 

Ovino 33,8a 67,0a 0,49a 7,8a 2,1a 0,8b 4,5a 43,0b 2,0a 9,8a 

Aviário 23,6b 48,3b 0,28b 5,6b 1,4b 2,3a 4,2a 59,0a 2,0a 9,8a 

Geração F2 

Tratamentos AP NF DC BF QLF QF P QS L DF 

Normal 20,4b 50,4b 0,28b 3,60c 0,50b 1,30b 1,1b 39,0c 1,2b 2,6b 

Bovino 27,3a 76,2a 0,38a 23,1a 1,1a 3,20a 3,4a 117,4a 2,0a 7,0a 

Ovino 23,5b 50,4b 0,34b 7,6b 0,52b 0,90c 1,7b 62,6b 1,2b 2,8b 

Aviário 22,1b 59,4b 0,25b 9,68b 0,76b 0,84c 3,5a 109,2a 2,0a 6,0a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna e na linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 

5%. Altura da planta (AP) Número de folhas (NF), Diâmetro do caule (DC), Botões florais (BF), Quantidade de 

flores (Q.FL), Quantidade de frutos (QF), Peso (PS), Quantidade de sementes (QS), Lóculos (L), Centímetros do 

fruto (DMF). 

 

CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho foi possível concluir que o melhor tratamento que apresentou um bom desenvolvimentos 

da pimenta Cayenne foi o esterco ovino e o bovino, apresentando melhor desempenho tanto na altura da planta, 

quanto na quantidade de folíolos e na quantidade de botões florais. Para as características comprimento do fruto, 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

192 

e número de sementes por fruto os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si avaliados pelo teste F 

(p≤0,05). 
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RESUMO: O estilo de vida adotado pela sociedade globalizada faz com que os consumidores procurem 

alimentos práticos, rápidos, saudáveis e de qualidade. As hortaliças minimamente processadas surgiram como 

uma alternativa para o consumidor que não tem tempo de preparar suas refeições. Esta revisão tem como 

objetivo fazer um levantamento, avaliando e comparando  diferentes artigos que analisaram  a contaminação 

microbiológica  de hortaliças, bem como  estabelecimentos  de obtenção  das amostras através de uma revisão 

integrativa de literatura buscando  sites específicos como SCIELO, LILACS e BVS, escolhendo artigos que 

atingissem a temática em questão e publicados no período de 2004 a 2016. A contaminação apresentou-se 

positiva  na maioria dos estudos, sendo os coliformes totais e termotolerantes  de maior incidência onde se faz  

necessário adoção de medidas de higiene e compreensão  sejam adotadas  em busca  de minimizar a ocorrência 

de infecções por microorganismos bem como a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos DTA’s. 

PALAVRAS CHAVE: Microrganismos; hortaliças; DTA’s. 

Contamination of vegetables by bacteria in different establishments of 

regions of Brazil: an integrativeles 

ABSTRACT: The lifestyle adopted by the globalized society causes consumers to seek practical, fast, healthy 

and quality food. Minimally processed vegetables have emerged as an alternative for the consumer who does not 

have time to prepare their meals. This review aims to make a survey, evaluating and comparing different articles 

that analyzed the microbiological contamination of vegetables, as well as establishments to obtain samples 

through an integrative review of literature searching specific sites such as SCIELO, LILACS and VHL, choosing 

articles That reached the theme in question and published in the period from 2004 to 2016. Contamination was 

positive in most studies, with total coliforms and thermotolerant bacteria having a higher incidence where it is 

necessary to adopt hygiene and understanding measures to be adopted in search of To minimize the occurrence 

of infections by microorganisms as well as the occurrence of foodborne diseases. 

 

KEYWORD: Microorganisms; Vegetables; DTA’s. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os produtos frescos e/ou processados têm sido veículos de contaminação por bactérias envolvidas em 

surtos, que constituem um grande problema de saúde pública, sendo responsáveis por elevados custos 

econômicos (CFA, 2007), onde, a cada ano, 76 milhões de americanos são acometidos por doenças de origem 

alimentar, sendo 325.000 hospitalizados e 5.000 mortes. No Brasil, de 1999 a 2004, os custos com os casos de 
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internamento por Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), foram de 280 milhões de reais, com média de 46 

milhões de reais por ano (Carmo GMI, et al. 2005). 

Doenças de origem alimentar (DTA’s) são patologias causadas com a ingestão de alimentos 

contaminados por agentes físicos, químicos ou biológicos. A causa mais comum é a contaminação microbiana, 

sendo as bactérias as grandes responsáveis. A consequência disso é a ocorrência de surtos que representam 

danos, algumas vezes irreversíveis aos consumidores (AZEREDO 2007), sendo a higiene dos alimentos, uma 

forma de reverter esses quadros e até evitá-los, logo, higiene dos alimentos é o “conjunto de medidas necessárias 

para garantir a segurança, a salubridade e a sanidade do alimento desde a produção primária até seu consumo 

final” (ALMEIDA 2014). 

Alimentos como frutas, legumes e hortaliças devem ser higienizados, tendo em vista que esses podem 

ser consumidos crus. A correta higienização elimina os microrganismos patogênicos e os parasitas (ANVISA 

2014).Salienta-se que atualmente as hortaliças têm sido um dos alimentos mais relacionados a surtos de 

toxinfecção alimentar em nível mundial (ABREU et. Al, 2010). 

Logo, a necessidade para uma boa saúde e uma alimentação adequada, é um direito humano básico, 

reconhecido no Tratado Internacional de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. Sem uma 

alimentação adequada não há o direito à humanidade, entendida como direito de acesso à vida e à riqueza 

material, cultural, científica e espiritual produzida pela espécie humana (BURITY 2010). 

Embora sejam muitos os benefícios, discute-se a segurança desses produtos, devido à incidência de 

microrganismos deteriorantes e patogênicos, que são veículos de doenças, e a perda do produto. Em razão da 

manipulação e das injúrias mecânicas, os produtos minimamente processados estão susceptíveis a contaminação, 

que consequentemente acelera a degradação e a perda da qualidade (MORETI 2007). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Foi realizado um estudo de revisão integrativa de literatura. Na preparação dessa revisão, foram 

seguidas as seguintes etapas: determinação da questão da pesquisa; determinação de critérios de 

inclusão/exclusão para apuração dos estudos a serem estudados e apresentação do resumo da revisão. A pesquisa 

bibliográfica foi executada pela internet, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados 

LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). 

Os critérios utilizados para escolha dos artigos foram: artigos que apresentassem o conteúdo em 

questão, escritos na língua portuguesa e, publicados no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2016 que 

apresentem o texto por inteiro assegurado online. Para isso, empregou-os seguintes descritores “aspectos de 

qualidade microbiológica em hortaliças”, “Contaminação microbiológica em hortaliças” e “avaliação da 

qualidade microbiológica de frutos minimamente Processados”. 

Os critérios de exclusão foram: artigos que não falassem sobre a contaminação microbiológica em 

hortaliças, publicados fora do período estabelecido e não e que não fossem disponibilizados online. Desta forma 

a revisão tem a seguinte pergunta orientadora: “Qual a prevalência de bactérias em hortaliças consumidas pela 

população brasileira atualmente?”. 

A busca foi realizada pelo acesso on-line e a amostra final desta revisão integrativa foi constituída de 12 

artigos. Após a avaliação dos textos na integra, foi realizado um resumo dos dados, entendendo autores, ano de 
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publicação, objetivos, resultados e conclusões. A apresentação dos dados foi realizada de forma descritiva, 

procedendo-se a classificação dos dados extraídos dos estudos escolhidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o objetivo proposto, os resultados dos estudos foram divididos em 06 itens: 

características gerais do estudo; local de realização e procedência das amostras; artigos com maior prevalência 

de positividade; coleta de dados; análise estatística e resultados encontrados. Assim, o quadro 1 apresenta a 

caracterização dos objetivos dos estudos publicados no período de 2004 a 2016. 

 

Quadro 1 - Caracterização dos objetivos dos estudos publicados no período de 2004 a 2016 que pesquisaram 

microrganismos em hortaliças de diversos estabelecimentos comerciais no Brasil. 

AUTOR ANO OBJETIVOS 

Pinheiro 2004 

Avaliar a qualidade e a segurança microbiológica de frutos minimamente 

processados em amostras de goiaba vermelha, manga, melão japonês, mamão 

formosa e abacaxi comercializados em supermercados de Fortaleza-CE. 

Pereira 2010 
Avaliar a qualidade bacteriologia e parasitologia de alface crespa tradicional 

comercializada em supermercados e mercardos públicos de João Pessoa –PB. 

Barbosa 2013 

Analisar amostras de alface (Lactuca sativa var. Crispa) de diferentes pontos 

de comercio, da cidade de João Pessoa (PB), com o propósito de obter 

informações e resultados sobre as condições microbiológicas em que se 

encontram as alfaces que estão nos locais para comercialização. 

Teixeira et. al 2013 
Verificar a qualidade microbiológica de alfaces e tomates comercializados em 

supermercados da cidade de Juazeiro do Norte - Ceará. 

Araújo 2014 
Comparar a qualidade microbiológica de alimentos folhosos preparados em 

residências, com os preparados em restaurantes do Distrito 

Federal.   

Assis 2014 
Analise da qualidade microbiológica de hortaliças minimamente processadas 

comercializadas em Supermercados da Cidade de Campo Mourão, PR. 

Santos et. al 2015 
Analise da qualidade microbiológica da couve minimamente processada e da 

couve in natura, comparando os níveis de contaminações entre elas 

Silva et. al 2016 
Avaliar indicadores de condições sanitárias de alface e coentro 

comercializados na feira-livre e em três supermercados de um município da 

Bahia. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

No que diz respeito à obtenção das hortaliças, eram provenientes de supermercados, hipermercados, 

feiras livres, sacolões, hortas e residências. Pinheiro (2004) e coletaram 20 amostras em supermercados, Pereira 

(2010) coletou em quatro supermercados e mercados públicos, repetindo o procedimento por cinco vezes, 

totalizando 40 amostras. Barbosa (2013) coletou 10 amostras sendo cinco em supermercados e cinco em feiras 

livres. Teixeira et. al (2013) coletaram 16 amostras em supermercados, Araújo (2014) coletou em 10 restaurantes 

e 10 residências, Assis (2014) coletou em 3 supermercados, Santos et. al (2015) coletaram em 10 barracas de 

horti frutti, Silva et. al (2016) coletaram em feiras livres e 3 supermercados. Também foram observados, quanto 

à correlação de estabelecimentos comerciais de onde as amostras foram provenientes, 70% dos artigos coletaram 
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amostras de supermercados, 40% de feiras livres e 20% de outros estabelecimentos e/ou residências, visto que 

40% destas pesquisas coletaram em mais de um local. 

No estudo de Santos et. al (2015), 20 barracas de hortifrúti foram selecionadas, sendo obtido em 50% 

dos locais, amostra de couve in natura e nos demais 50% couve minimamente processada, tendo posteriormente 

realizando mais uma nova coleta,  totalizando 40 amostras, onde, se observou aeróbios, mesófilos, 

Staphylococcus aureus, coliformes totais, bolores e leveduras, tendo ao final do estudo contatado todo os 

microrganismos citados, sendo alguns acima do valor de referência de Brasil (2001). 

Na pesquisa de Pinheiro (2004), foram analisadas 20 amostras de frutos minimamente processados 

(goiaba vermelha, manga, melão japonês, mamão formosa e abacaxi), totalizando 100 amostras onde 25 (25%), 

estavam contaminadas com Salmonella sp e 28 (28%), apresentavam coliformes fecais em valores superiores a 

5,0 x 102 NMP.g-1. Estas contaminações indicam que 43 amostras estavam impróprias para o consumo humano, 

segundo legislação (Brasil, 2001). 

O artigo de Pereira (2010) de 40 amostras analisadas, todas apresentaram positividade para coliformes 

totais, e 95% apresentaram positividade para coliformes termotolerantes. No mesmo artigo, buscou-se a presença 

de salmonela spp. Onde todas as amostras apresentaram-se ausentes do microrganismo. No estudo de Barbosa 

(2013), verificou-se todas as amostras com coliformes fecais (45°C), e maior prevalência em amostras 

encontradas em feiras livres.  

Teixeira (2013) coletou 16 amostras sendo 8 de alface e 8 de tomates em meses alternados totalizando 

32 amostras onde se observou presença em algumas amostras de coliformes a 45ºc, porém, ausência total de 

Salmonella spp. 

No artigo de Araújo (2014), foram coletadas amostras de folhosos em 10 restaurantes e 10 residências 

do Distrito Federal, buscando coliformes termotolerantes, Staphylococcus sp., bactérias mesófilas e bolores e 

leveduras, onde, das amostras em restaurantes para Coliformes Termotolerantes, 04 (40%) deram positivas e Nas 

residências, 02 (20%) deram positivas. Para bactérias mesófilas e para bolores e leveduras as amostras mostram 

um padrão numérico semelhante, onde nos restaurantes, 06 (60%) deram valores estimados de UFC/g, e de 

residências, 01 (10%) deu valor estimado de UFC/g.  Para Staphylococcus sp, mostra que os resultados de 

UFC/g das amostras analisadas dos restaurantes, em geral deram mais altos que os valores de UFC/g encontrados 

nas amostras analisadas das residências, sugerindo manipulação. 

Assis (2014) fez coletas alternadas em meses diferentes onde pesquisou coliformes a 45º C e 

Salmonella spp. Para coliformes a 45ºC todas as amostras apresentaram-se positivas já para salmonela as 

amostras apresentaram-se negativas. 

Silva et. al (2016), Coletou amostras em 3 supermercados diferentes onde se buscou a presença de 

coliformes termotolerantes no qual todas as amostras apresentaram-se positivas sendo 27 próprias para o 

consumo e 13 impróprias para o consumo.  

Nesse estudo, é interessante perceber que a inadequação microbiológica das amostras foram menos 

visualizadas nas hortaliças consumidas na feira-livre do que nos supermercados diferente dos os outros artigos 

citados acima onde a contaminação se mostra maior em supermercados do que em feiras livres. E silva et. al 

(2013) associa isso a manipulação destes vegetais antes de serem comercializados seja maior em supermercados 

do que na feira do município, acarretando uma maior contaminação por microrganismos, uma vez que os 
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vendedores das hortaliças da feira-livre são, geralmente, os próprios produtores, geralmente provenientes da 

agricultura familiar. 

Dentre os oito artigos avaliados, 90% deles apresentaram-se positivos para algum tipo de 

microrganismo, sendo os coliformes termotolerantes e coliformes totais os que maior prevaleceram. 

A presença de Bolores e leveduras deu se em 37,5 destes estudos, o que também indica baixa qualidade 

higiênico-sanitária desses folhosos. 

Robs (2002) dia que O alimento seguro é definido como aquele próprio para consumo por se apresentar 

livre de substâncias, organismos, matérias ou ainda que esteja isento de qualquer ação de fraude que possa 

resultar em danos físicos, psicológicos ou qualquer agravo à saúde do ser humano, atendendo assim a um padrão 

de qualidade na perspectiva de inocuidade. 

De acordo com o levantamento feito acima com os oito artigos percebemos a incidência elevada da 

presença de dois microrganismos que correspondem não apenas a correlação entre manipulação de alimentos e 

condições higiênico sanitárias insatisfatórias, mas também a Doenças transmitidas por alimentos DTA’s que são 

eles: staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. e Salmonella constatados em 25% dos artigos. De acordo com 

Alves Filho (2003), Dados internacionais apontam a Salmonella spp. Como principal agente de surtos nos EUA 

entre os anos 1993/1997 foram contabilizados um total de 32610 casos, com 13 mortes. 

No que diz respeito à Staphylococcus sp., A legislação não estabelece padrão de UFC para alface de 

acordo com (MOREIRA et al, 2013), Contudo, os valores de Staphylococcus sp. analisados por Araújo (2014)  

foram elevados. São bactérias mesófilas com temperatura de crescimento entre 7º C a 47,8º C, com  

enterotoxinas produzidas entre 10º C e 46º C, sendo melhor em 40º C e 45º C, por serem produtores de 

enterotoxinas nos alimentos, podem causar intoxicação quando consumidos. Podem ser encontrados em lesões 

de pele e nas vias aéreas superiores do homem, sendo facilmente transferidos para os alimentos quando existe 

manipulação inadequada (FRANCO;LANDGRAF, 2000). 

Em relação ao Sthaphylococcus aureus, o artigo de Santos et al. (2015) apresentou alta contagem 

microbiana em todas as amostras analisadas, indicando perigo potencial à saúde, devido à possível presença da 

enterotoxina estafilocócica. Segundo Forsythe, alimentos contaminados com valores elevados de S. aureus 

produzirão toxinas, levando a sintomas de contaminação estafilocócica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises microbiológicas dos artigos avaliados mostraram que as hortaliças apresentaram  condições 

higiênico sanitárias insatisfatórias bem como condições inadequadas para consumo humano na maioria das 

análises feitas.Os microrganismos analisados nestes estudos podem ser considerados indicativos de falta de 

controle higiênico-sanitário, sendo imprescindíveis mudanças no que se refere a manipulação, armazenamento e 

acondicionamento desses produtos. 

A população deve ser orientada quanto à importância de lavar e senilizar bem as hortaliças antes de serem 

consumidas, o que contribui para a redução ou erradicação desses microrganismos, assim como prevenção 

quanto aos riscos de DTA’s.E por fim, existe  uma necessidade urgente de fortalecer o sistema de vigilância 

sanitária, sendo necessário que haja ações básicas de higiene pessoal com os produtores e manipuladores, 

orientando sobre a importância da higienização dos alimentos frescos, antes do seu consumo.  
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RESUMO: A cultura do feijão é um das mais importantes para os agricultores da América Latina, porem 

sujeito a sofrer perdas significativas devido a patógenos presentes no solo. No Brasil, o feijoeiro comum 

(Phaseolus vulgaris L) é um dos produtos agrícolas de maior importância socioeconômica, principalmente, pelo 

fato de ser uma das fontes primordiais de proteínas e energia na alimentação da maior parte da população. O 

feijão (Phaseolus vulgaris L.) ocupa lugar de destaque na agricultura brasileira, sendo caracterizado como forte 

produto no mercado interno, cujos grãos representam uma importante fonte de proteína e minerais na dieta da 

população, além de possuir notória importância sócio-econômica. O feijoeiro comum é a espécie mais cultivada 

do gênero Phaseolus no mundo. Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento fenológico do feijão 

Phaseolus vulgaris L, no município de Arapiraca- AL. O trabalho foi realizado no Polo Tecnológico 

Agroalimentar de Arapiraca, Bairro Bananeira. O experimento foi realizado com o feijão da variedade IAC 

Imperador. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, com 10 repetições, totalizando 3 tratamentos e 

6 parcelas. A semeadura foi realizada de forma manual, utilizando o espaçamento de 0,30m entre plantas e 

0,50m entre linhas e 3,60m linear por fileiras. Foi possível observa que dentre os blocos foi possível concluir que 

o bloco B05P02 apresentou resultados significativos com o maior índice para as variáveis alturas da planta e 

numero de folíolos. Foi possível concluir que todos os blocos apresentaram respostas significativas em relação 

aos tratamentos fornecidos.  

PALAVRA-CHAVE: Feijão, Phaseolus vulgaris, desenvolvimento.  

Phenol development of Phaseolus vulgaris L beans in the municipality of 

Arapiraca-AL 
 

ABSTRATE: Bean cultivation is one of the most important for Latin American farmers, but subject to 

significant losses due to pathogens present in the soil. In Brazil, common bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of 

the agricultural products of major socioeconomic importance, mainly because it is one of the primordial sources 

of protein and energy in the diet of the majority of the population. Beans (Phaseolus vulgaris L.) occupy a 

prominent place in Brazilian agriculture, being characterized as a strong product in the domestic market, whose 

grains represent an important source of protein and minerals in the diet of the population, besides having a 

notable socioeconomic importance. Common bean is the most cultivated species of the genus Phaseolus in the 

world. The objective of this work was to evaluate the phenological development of Phaseolus vulgaris L beans, 

in the city of Arapiraca - AL. The work was carried out at the Arapiraca Agro-Food Technological Pole, 

Bananeira Neighborhood. The experiment was carried out with bean variety IAC Emperor. A randomized 

complete block design was used, with 10 replications, totaling 3 treatments and 6 plots. Seeding was done 

manually using 0.30m spacing between plants and 0.50m between rows and 3.60m linear rows. It was possible to 

observe that among the blocks it was possible to conclude that the B05P02 block presented significant results 

with the highest index for the plant height and number of leaflets. It was possible to conclude that all the blocks 

presented significant responses in relation to the treatments provided. 

KEW: Beans, Phaseolus vulgaris, development. 

INTRODUÇAO  

A cultura do feijão é um das mais importantes para os agricultores da América Latina, porem 

sujeito a sofrer perdas significativas devido a patógenos presentes no solo. No Brasil, o feijoeiro 

comum (Phaseolus vulgaris L) é um dos produtos agrícolas de maior importância socioeconômica, 

principalmente, pelo fato de ser uma das fontes primordiais de proteínas e energia na alimentação da 

maior parte da população (OLIVEIRA, 2005). 
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A cultura dessa leguminosa e consideravelmente diversa e é conhecida como cultura de 

subsistência em áreas pequenas com uso mínimo e insumos (BORGES E CARNEIRO, 2006). 

O feijoeiro é cultivado em todos os estados brasileiros, nas mais variadas condições de clima, 

manejo e em diferentes épocas de semeadura. Por isso, essa cultura compõe desde sistemas agrícolas 

com baixo uso tecnológico, com objetivo principal de subsistência, até sistemas agrícolas intensivos 

irrigados, altamente tecnificados. 

O feijão é um dos alimentos básicos de vários povos, principalmente do brasileiro, constituindo 

a sua principal fonte de proteína vegetal. Seu teor proteico pode chegar a 33% com valor energético de 

341 cal/100g (Pompeu, 1987). Nos últimos cinco anos a produção de feijão no Brasil variou de 2,3 a 

3,2 milhões de toneladas numa área que tem se mantido entre 4500 a 5800 mil hectares (BANNO, 

1994). 

O feijoeiro comum é uma planta altamente exigente em nutrientes e, por ser de ciclo curto e ter 

um sistema radicular não tão vigoroso, que fica confinado nas primeiras camadas de solo, necessita 

que os nutrientes estejam prontamente disponíveis nos momentos de demanda, para não limitar a 

produtividade (SILVA; SILVEIRA, 2000). 

O feijoeiro é cultivado em praticamente todas as pequenas propriedades rurais, que geralmente 

utilizam baixo nível tecnológico, obtendo produtividade média de 836kg ha-1 na safra 2006/2007 

(MAPA 2007). 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) ocupa lugar de destaque na agricultura brasileira, sendo 

caracterizado como forte produto no mercado interno, cujos grãos representam uma importante fonte 

de proteína e minerais na dieta da população, além de possuir notória importância sócio-econômica. O 

feijoeiro comum é a espécie mais cultivada do gênero Phaseolus no mundo (YOKOYAMA, 2002). 

No Brasil há um grande numero de genótipos com características distintas dos mais variados 

grupos comerciais (preto, carioca, roxo e outros), no entanto feijoeiro do grupo mesoamericano é 

preferido pela população, e esta preferencia se dá pelos tipos de grãos cariocas e pretos 

(CARBONELL et al.,2000). 

A população e o espaçamento entre plantas interferem na quantidade de água, luz e nutrientes 

utilizados pela cultura. Alterações morfológicas como altura das plantas, área foliar e ramificações 

formadas determinam a plasticidade da cultivar utilizada (BRADSHAW, 1965). 

O gênero Phaseolus pertencente a família Fabaceae é uma planta herbácea cujo sistema 

radicular pivotante atinge aproximadamente 20cm de comprimento, com maior parte localizada nos 10 

cm superficiais do solo. O caule herbáceo, as folhas são pecioladas, trifolioladas, alternas, exceto as 

principais que são simples e opostas. O fruto de P. vulgaris L, é um legume denomido popularmente 

de vagem. As vagens são retas ou ligeiramente curvas, achatadas ou arredondadas, em geral com três a 

sete sementes (VIEIRA, 1967). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento fenológico do feijão Phaseolus 

vulgaris L, no município de Arapiraca- AL.  

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O trabalho foi realizado no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, Bairro Bananeira, em 

um solo franco-arenoso  argiloso de cor vermelha. O preparo do solo foi feito com uma aração, não foi 

utilizado nenhuma adubação nem correção de solo. Antes da instalação do experimento, em cada safra 

de cultivo, foram coletadas amostras de solo na camada de 0 a 0,20 m de profundidade, para realização 

de análises químicas, cujos resultados estão apresentados na Tabela 1. O experimento foi realizado 

com o feijão da variedade IAC Imperador cuja variedade foi plantada no mês de junho/2017. Foi 

utilizado o delineamento em blocos casualizados, com 10 repetições, totalizando 3 tratamentos e 6 

parcelas. A semeadura foi realizada de forma manual, utilizando o espaçamento de 0,30m entre 

plantas e 0,50m entre linhas e 3,60m linear por fileiras. Cada parcela tinha 4 linhas com 12 plantas 

cada, totalizando 48 plantas por parcelas, sendo a área útil 20 plantas.  

Os dados foram coletados semanalmente fazendo o acompanhamento das seguintes variáveis:  

a)Altura da Planta, coletou-se 10 plantas  da segunda e terceira linha de cada parcela, medindo a 

altura do colo ate o ápice de cada planta com régua graduada em centímetros; b) Quantidade de 

folíolos, por plantas da segunda e terceira linha de cada parcela. 
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Após 8 coletas posteriormente  avaliou-se outros índices filotécnicos como: Quantidade de 

folhas; Peso das folhas; Altura do caule, com régua graduada em centímetros; Peso do caule; 

Quantidade de vagens por plantas, foi determinado mediante a contagem do número total de vagens 

com pelo menos um grão por planta, avaliado em 10 plantas coletadas dentro da área útil de cada área 

experimental; Comprimento da vagem, com régua graduada em centímetros; Diâmetro da vagem, os 

dados foram obtidos com a utilização do paquímetro; Quantidade de grãos por vagens; Comprimento 

da raiz, com régua graduada em centímetros e Peso da raiz. 

Os dados foram compilados em planilha Microsoft Excel, e depois analisado pelo soft 

estatístico Assistat , sendo as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 1. Atributos químicos do solo, na profundidade de 0 a 0,20 m, antes da instalação do 

experimento, no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca. 

pH (em água) Na P K Ca+Mg Ca Mg Al H+Al 

    5,45 14 4 31    1,7 130 0,4 0,17   1,7 

 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

A análise de variância conjunta dos dados relativos aos componentes de rendimento do 

feijoeiro,  durante o experimento de campo detectou efeito significativo sobre o rendimento de grãos e 

seus componentes, e todos se mostraram influenciados no fator tratamentos. Portanto, não foram 

detectados efeitos significativos dos blocos. Pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade nota-se que, as 

populações de plantas por tratamentos estudados, afetaram significativamente a produtividade. De 

acordo com Gomes (1990) citado em Valério (1999), em estudos realizados com a mesma cultivar, 

resultou numa baixa precisão experimental nas parcelas.  

 

Tabela 2: Analise das variáveis dos Blocos por Parcelas. 

 

Na tabela 2, observou-se que o maior potencial para altura da planta esta associado ao aumento 

de números de sementes por plantas, juntamente com o ciclo vegetativo e reprodutivo da planta, 
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concordando com os resultados por Coimbra et al. (1999). Dentre os blocos foi possível concluir que o 

bloco B05P02 apresentou resultados significativos com o maior índice para as variáveis alturas da 

planta e numero de folíolos . O índice da área foliar são evidentes, o que está de acordo com dados de 

Lopes et a. (1986), onde foi possível observar que entre as medias observadas houve resultados 

significativos, fazendo com que os  tratamentos obtivesse um bom desenvolvimento fenológico.  

 

CONCLUSÃO 

Foi possível concluir que todos os blocos apresentaram respostas significativas em relação aos 

tratamentos fornecidos.  

  

REFERENCIAS 

 

1-BORÉM, A.; CARNEIRO, J.E.S. A cultura. In: VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T.J.; BORÉM, A. (Ed.). 

Feijão. 2.ed. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2006. p.13-18. 

2-SORATTO, R.P.; CRUSCIOL, C.A.C.; SILVA, L.M. da; LEMOS, L.B. Aplicação tardia de nitrogênio no 

feijoeiro em sistema plantio direto. Bragantia, Campinas, v.64, n.2, p.211-218, 2005. 

3-CHIORATO, A.F.; CARBONELL, S.A.M.; CARVALHO, C.R.L.; BARROS V.L.N.P. de; BORGES, W.L.B.; 

TICELLI, M.; GALLO, P.B.; FINOTTO, E.L. SANTOS, N.C.B. dos. 'IAC IMPERADOR': early maturity 

"carioca" bean cultivar. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, v.12, n.4, p.297-300, 2012. 

4-COIMBRA, J. L. M.et al. Análise de Trilha I: Análise do Rendimento de Grãos e seus Componentes.Ciência 

Rural, v.29, n. 02, p. 213-218, 1999. 

5-BRADSHAW, A.D. Evolutionary significance as phenotypic plasticity in plant. Advances Genetics, v. l3, p. 

115-155, 1965. 

6-BANNO, K. Oferta e comercialização de feijão no Brasil. In: Anais do V seminário sobre pragas, doenças e 

plantas daninhas do feijoeiro, coord. A.L. LOURENÇÃO et al., Piracicaba, 1994. p.27-44. 

7-PONPEU, A.S. Melhoramento do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). In: Feijão fatores de produção e qualidade, 

Coord. E.A. BULISANI, Campinas: Fundação Cargill, p.1-28, 1987. 

8-LOPES, Nt',; OLIVA, M.A.; CARDOSO, Mi.; COMES, M,5.S,; SOUZA, V.F. de. Crescimento e conversão 

da energia solar em Pizaseolus vuigwis L. submetido a trds densidades de fluxo radiante e dois regimes hídricos. 

R. Ceres, 33(186): 142-64, 1986. 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

204 

Dípteras e sua importância entomológica na investigação criminal 

 

Janiele Silva da Divincula
(1)

; Jandes Correia dos Santos 
(2)

; Janiele Silva da Divincula
(3)

  
 (1)

 Estudante; Faculdade de Educação São Luís; Teotônio Vilela; Alagoas; 

janiele.ajs@gmail.com  
(2)

 Professor; Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela; Arapiraca; Alagoas. 

 

RESUMO: Entomologia forense é o estudo que auxilia na investigação criminal, na qual a utilização de 

insetos se torna vestígios indispensáveis. Em casos de morte indeterminada em que pode ser estimado há quanto 

tempo a vítima entrou em óbito. Esses insetos são encontrados em locais de crimes. Com base nessas evidencias 

peritos e entomólogos, observaram que a utilização de componentes químicos como drogas alteram a funções 

vitais e a estimativa do intervalo pós-morte (IPM). Dentre os insetos utilizados na pratica forense, a 

predominância da ordem Díptera, sendo este portanto o objeto de estudo do presente trabalho, objetiva-se listar 

as principais famílias de dípteras presentes na investigação criminal e suas respectivas maneiras de atuação.    

PALAVRAS-CHAVE: Entomologia Forense; Dípteras; Investigação Criminal.    

  

Diptera and its entomological importance in criminal investigation 
 

ABSTRACT: Forensic entomology is the study that assists in criminal investigation, in which the use of 

insects becomes indispensable vestiges. In cases of undetermined death in which can be estimated how long the 

victim died. These insects are found at crime scenes. Based on this evidence, experts and entomologists have 

observed that the use of chemical components such as drugs alter vital functions and the estimation of the 

postmortem interval (PMI). Among the insects used in forensic practice, the predominance of the Díptera order, 

which is therefore the object of study of the present work, aims to list the main families of dipterans present in 

the criminal investigation and their respective ways of acting. 

 

KEYWORDS: Forensic Entomology; Diptera; Criminal investigation. 

 

INTRODUÇÃO    

A utilização de insetos e outros artrópodes como auxílio na resolução de casos policiais e investigações 

médico legal é conhecida como Entomologia forense, onde, a principal função dos insetos e a estimativa do 

intervalo pós- morte (IPM). Foi em 1985 que as identificações criminais com a utilização de material genético 

tiveram início, um geneticista britânico chamado Alec Jefreys através da coleta do sêmen de um criminoso 

obteve o perfil do DNA correspondente (LIMA; QUEIROZ;, 2012).   

No livro The Washing Away of Wrongs de Sung Tzu, Foi registrado o primeiro relato de utilização de 

insetos como instrumento forense, nele o autor descreve o relato de um homicídio do século XIII na china, neste 

caso foi possível encontrar o assassino graças a presença de resquícios de sangue que traíram moscas. O primeiro 

estudo da associação dos insetos com cadáveres registrados na entomologia medico-criminal foi através do 

médico francês Bergeret em 1855. No entanto, o conhecimento de biologia e colonização cadavérica desses 

insetos era restrito (CANEPARO et al., 2012).    

De acordo com Benecke (2001) a popularização da entomologia forense se deu em 1894, a partir da 

obra La Faune des Cadavres de Mégnin, Na obra o autor relatos 19 casos que influenciaram pesquisadores da 

entomologia forense por todo o mundo, todo o conceito mundialmente conhecido. Após a obra de Mégnin outros 

autores como, Wyatt  Johnston e Geoffrey Villeneuve fizeram adaptações do seu trabalho para a fauna de 

Montreal, Canadá. A partir do século XXI especialmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Alemanha, 
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Itália e França houve um interesse significativo no estudo dos insetos, o que proporcionou um avanço na área do 

conhecimento da entomologia forense.    

Diante da importância da entomologia forense e de sua grande diversidade, o presente trabalho teve 

como objetivo fazer listas as espécies das principais famílias de Díptera que ocorrem em carcaças e cadáveres, 

sua importância na descrição do intervalo pós – morte e sua utilização por meio da investigação criminal. Como 

metodologia será utilizada a revisão de literatura de livros artigos e demais fontes de pesquisa.   

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Foram utilizadas pesquisas por meios de artigos científicos e livros para listar as principais famílias de 

dípteras encontradas em cadáveres e o tempo que cada espécie leva para fazer a decomposição. Além disso 

foram realizadas entrevistas com peritos que vivenciam diariamente a situações onde as larvas são encontradas.  

 

CONCLUSÕES     

A Entomologia Forense é considerada uma nova ciência, apesar de ter seus primórdios no século XIII. 

Sua importância se dá no auxílio a área criminal, por meio do estudo da sucessão dos insetos que colonizam 

cadáveres, especialmente dípteros, que podem fornecer informações importantes para determinação, por 

exemplo, do intervalo pós- morte, que em muitos casos é necessário para que se faça justiça.  Ao decorrer deste 

trabalho, listamos a importância da entomologia forense na resolução de crimes, fatores que podem interferir na 

estimativa do IPM, como é o caso de tóxicos e clima que podem alterar a velocidade de decomposição do 

cadáver e assim influenciar na utilização dos insetos no que diz respeito a veracidade do intervalo pós-morte. 

Ainda listamos as principais famílias de dípteras presentes na entomologia forense, em relação as famílias, em 

todos os trabalhos lidos para a elaboração deste há a predominância da família Calliphoridae, acreditase que isso 

se dar por se tratar de uma espécie inespecífica, ou seja, uma espécie encontrada e toda e qualquer situação e 

local. De acordo com os pontos apresentados é possível concluir que apesar da entomologia forense ser tão 

importante e eficaz na elucidação de crimes, ainda não é utilizada como total confiabilidade, no Brasil ainda é 

necessária a ampliação e divulgação desta ciência.        
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RESUMO: A mandioca destaca-se como uma planta de muitos usos, desde a alimentação humana e animal ao 

uso industrial. Embora existam diversos insetos associados à cultura da mandioca, que em níveis populacionais 

elevados causem danos econômicos. As espécies conhecidas vulgarmente como percevejos de renda. Esse inseto 

localizam-se inicialmente na face inferior das folhas basais e medianas da planta, atingem também as folhas 

apicais, sendo favorecidos por períodos de seca. Objetivou-se com este trabalho verificar a suscetibilidade das 

variedades de mandioca Campina e Sergipana sobre a distribuição espacial e probabilidade de adultos e ninfas 

do percevejo-de-renda (Vatiga manihotae). O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Universidade 

Estadual de Alagoas Campus I. Foram avaliadas duas variedades de mandioca, Sergipana e Campina com 

comprimento de 10cm por vasos. As manivas-sementes foram plantadas em vasos plásticos, com capacidade de 

8kg. Para obtenção dos resultados foram utilizados o teste de análise estatística teste do Qui-quadrado ao nível 

de 5% de probabilidade, neste teste foi usadas duas hipóteses H0 e H1,. Com os resultado obtidos foi possível 

analisar que a hipótese H0 a presença do percevejo nas duas variedades é suscetível, já a hipótese H1 a variedade 

Campina é mais suscetível do que a Sergipana, os resultados apresentados foi igual a 1,6 sendo menor que o 

apresentado na tabela que foi de 3,84. Rejeitou-se a hipótese H0. Portanto com os dados obtidos foi possível 

concluir que a variedade que apresentou o numero maior de ninfas e adultos foi a variedade Sergipana.  

PALAVRAS- CHAVE: Manihot esculenta Crantz, percevejo, variedades.  

ASBTRACT: Cassava stands out as a plant of many uses, from human and animal feed to industrial use. 

Although there are several insects associated with cassava, which at high population levels cause economic 

damage. The species commonly known as bed bugs. This insect is initially located on the underside of the basal 

and median leaves of the plant, also reaching the apical leaves, being favored by periods of drought. The 

objective of this work was to verify the susceptibility of the cassava varieties Campina and Sergipana on the 

spatial distribution and probability of adults and nymphs of the stink bug (Vatiga manihotae). The work was 

conducted in a greenhouse at the State University of Alagoas Campus I. Two varieties of cassava, Sergipana and 

Campina were evaluated, with a length of 10 cm per pots. Seeds were planted in plastic pots with a capacity of 8 

kg. In order to obtain the results, we used the chi-square test statistic test at the 5% probability level, in this test 

we used two hypotheses H0 and H1. With the results obtained it was possible to analyze that the hypothesis H0 

the presence of the bug in the two varieties is susceptible, since the hypothesis H1 the Campina variety is more 

susceptible than the Sergipana, the presented results was equal to 1.6 being smaller than the presented one in the 

table that was 3.84. The hypothesis H0 was rejected. Therefore, with the data obtained, it was possible to 

conclude that the variety that presented the largest number of nymphs and adults was the Sergipana variety. 

KEYWORD: Manihot esculenta Crantz, bedbug, varieties. 

Spatial distribution of the Percevejo de la reina de la Vatiga manihotae in 

two varieties of Manihot esculenta Crantz 

INTRODUÇAÕ 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz.), espécie de origem americana, expandiu-se da 

América Latina para os Continentes Africanos e Asiático (FUKUDA e outros, 2006a). Planta 

dicotiledônea, da família Euforbiácea, é cultivada mundialmente em cerca de 16 milhões de hectares 

(EL-SHARKAWY et al., 2008).  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América do Sul, na região sul da 

Amazônia. A cultura é a única das 98 espécies de Manihot que possui interesse econômico (Vieira et 
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al., 2013). Conhecida popularmente no Brasil como "mandioca", "macaxeira" ou "aipim", é a principal 

espécie alimentar cultivada em sistemas de agricultura familiar.  

A mandioca destaca-se como uma planta de muitos usos, desde a alimentação humana e animal 

ao uso industrial. É a principal fonte de carboidratos para milhões de pessoas no mundo, 

especialmente nos países em desenvolvimento (SOUZA, 2006). Mantendo a sua posição de principal 

fonte de carboidratos, a mandioca desempenhou importante papel também como produto de valor 

comercial, visto se a farinha o principal alimento consumido pela população de vilas e povoados. 

(SENA, 2006).  

As raízes da mandioca podem ser transformadas em produtos básicos como é o caso da farinha 

de mesa e da fécula, além do consumo in natura. A fécula pode ser utilizada nas indústrias de 

alimentos, de papel, farmacêutica, assim como diversas indústrias químicas (TAKAHASHI; 

GONÇALO, 2005). 

A mandioca destaca-se entre as culturas perenes por sua rusticidade e tolerância a estresses 

ambientais (De Tarso et al., 2015). A cultura demostra alto grau de tolerância à seca prolongada e 

cresce bem em áreas com baixa e irregular precipitação inferior a 600 mm por ano, juntamente com o 

ar seco e as altas temperaturas, solos de baixa fertilidade e alta incidência de pragas e doenças 

(OKOGBENIN et al., 2013).  

A mandioca é caracterizada por ampla diversidade genética, que é geradora de uma infinidade 

de indivíduos capazes de se adaptar às diferentes regiões ecogeográficas de cultivo (NICK et al., 

2010). Porém, a escassez de dados botânicos sobre as inúmeras “variedades” brasileiras de mandioca 

reforça a necessidade de reunir todo este material para serem avaliados em ensaios comparativos, 

visando à obtenção de dados morfológicos que sejam capazes de propiciar condições de melhor 

condução da cultura 25 (ALBUQUERQUE et al., 2009). 

As variedades podem ser cultivadas como mansas/doces ou bravas/ amagas, essa classificação 

depende dos teores de ácido cianídrico-HCN contido em suas raízes. No cultivo da mandioca, a 

variedade representa um dos principais componentes tecnológicos do sistema de produção, por sua 

capacidade de adaptarem-se às mais diferentes condições de cultivo e ser pouco exigente em insumos 

e água, além de ser possível contornar problemas com pragas e doenças com uso de variedades 

resistentes (FUKUDA e outros, 2006a). A variedade melhorada também contribui com aumentos 

significativos da produtividade, sem implicar em custos adicionais de produção, o que facilita sua 

adoção, principalmente por parte de produtores de baixa renda (FUKUDA; SILVA, 2003). As 

variedades de mandioca de mesa devem apresentar ciclo mais curto, pois geralmente são colhidas 

precocemente, entre 6 e 12 meses, quando as raízes se apresentam menos fibrosas e obtém-se melhor 

qualidade do produto final (VILPOUX; CEREDA, 2003).   

Embora existam diversos insetos associados à cultura da mandioca, que em níveis populacionais 

elevados causem danos econômicos. Assim, dentre os insetos com potencial de causar danos 

econômicos no cenário atual, nessa região, citam-se os ácaros (Mononychellus tanajoa e Tetranychus 

urticae), cochonilhas da parte aérea (Phenacoccus herreni e P. manihot) e das raízes (Protortonia 

navesi, Pseudococcus mandio e Dysmicoccus sp.) e percevejo de renda (Vatiga sp.) 

As espécies conhecidas vulgarmente como percevejos de renda são citadas como associadas à 

cultura da mandioca em vários países da América Latina (BELLOTTI, 2002). Vatiga manihotae. 

pertencem à família Tingidae (Hemiptera: Tingidae), gênero Vatiga, sendo descritas cinco espécies 

para a região neotropical, V. illudens, V. manihotae, V. pauxilla, V. varianta e V. cassiae 

(FROESCHNER, 1993). 

Os insetos adultos do percevejo de renda são de coloração cinza, enquanto que as ninfas são 

esbranquiçadas (LOZANO et al., 1983) com escurecimento das antenas e cercos à medida que se 

desenvolvem. A postura é endofítica na folha, com uma fecundidade média das fêmeas variando de 61 

(BORRERO E BELLOTTI, 1993) a 94 ovos (PIETROWSKI, dados em publicação). A fase de ovo 

tem duração variando de oito a 15 dias (BORRERO E BELLOTTI, 1993), enquanto que a fase ninfal 

tem seu período variando de 12 (PIETROWSKI, dados em publicação) a 17 dias (BELLOTTI et al. 

2002a), passando por cinco ínstares. Em média os adultos vivem de 23 (BORRERO E BELLOTTI, 

1993) a 90 dias (FREY NETO, 2005) com a oviposição ocorrendo até os 34 dias para as populações 

da Colombia (MUTIS, 1974) e até os 44 dias para a população do Paraná (PIETROWSKI, dados em 

publicação). Esses insetos localizam-se inicialmente na face inferior das folhas basais e medianas da 

planta, porém em altas populações atingem as folhas apicais, sendo favorecidos por períodos de seca 
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(BELLOTTI et al. 2002b). Alimentam-se do protoplasto das células do prênquima foliar e 

consequentemente deixam inicialmente pontos cloróticos nas folhas, que podem evoluir para tons 

marrom-avermelhada (BELLOTTI, et al., 1999 ; FARIAS & ALVES, 2004). 

Objetivou-se com este trabalho verificar a suscetibilidade das variedades de mandioca Campina 

e Sergipana sobre a distribuição espacial e probabilidade de adultos e ninfas do percevejo-de-renda 

(Vatiga manihotae).  

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Estadual de Alagoas 

Campus I. Foram avaliadas duas variedades de mandioca, Sergipana e Campina com 

comprimento de 10cm por vasos. As manivas-sementes foram plantadas em vasos plásticos 

de dimensões 25cm x 25cm (altura x diâmetro), com capacidade de 8kg, adicionados com 

solo normal+esterco bovino, os vasos foram todos esterilizados antes do plantio. Na parte 

superior dos vasos foram realizados furos circulares de 1cm de diâmetro, permitindo aeração 

das raízes e escoamento do excesso de agua.  O plantio foi realizado no mês de Julho/2017. 

As manivas germinaram após 15 dias depois do plantio. O delineamento foi casualizados, 

contendo duas variedades, onde cada variedade continhas tinha 12 repetições.  O controle de 

plantas daninhas foi realizado semanalmente para evitar interferência sobre o crescimento e 

desenvolvimento das plantas. O desbaste foi feito logo após um mês de plantadas. Com 27 dias depois 

do plantio. Foi coletado o numero de ninfas e adultos de cada repetição de cada variedade e para 

obtenção dos resultado foi feito o teste de qui-quadrado de aderência: para a verificação do teste de 

ajuste dos dados coletados em distribuições teóricas de freqüência, utilizou-se o teste qui-quadrado de 

aderência que compara o total das freqüências observadas na área amostral, com as freqüências 

esperadas, de acordo com Young e Young (1998); sendo estas freqüências definidas pelo produto das 

probabilidades de cada classe e o número total de unidades amostrais utilizadas. Para a realização 

deste teste, optou-se por fixar uma freqüência esperada mínima igual à unidade. A análise estatística 

foi efetuada utilizando-se o teste de qui-quadrado ao nível de 5% de probabilidade 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para obtenção dos resultados foram utilizados o teste de análise estatística teste de qui-quadrado ao 

nível de 5% de probabilidade, neste teste foi usadas duas hipóteses H0 e  H1,. Com os resultado obtidos 

foi possível analisar que a hipótese H0 a presença do percevejo foi suscetivel nas duas variedades, já a 

hipótese H1 a variedade Sergipana e mais sucetiva do que a Campina, os resultados apresentados foi 

igual a 1,6 sendo menor que o apresentado na tabela que foi de 3,84. Para a amostragem de percevejo 

de renda V. manihotae na cultura da mandioca optou-se por amostrar conjuntamente adultos + ninfas, 

pois ambos podem causar prejuízo à cultura. Tanto os adultos do percevejo de renda quanto ninfas, 

sugam a seiva das folhas provocando sintomas caracterizados por pontuações amarelas que evoluem 

para marrom 14 Amostragem do percevejo de renda (Vatiga manihotae) (Hemiptera:.avermelhadas, 

semelhantes aos sintomas produzidos pelos ácaros (LORENZI, 2003). A sucção da seiva debilita a 

planta e reduz a sua capacidade fotossintética, além de favorecer a queda prematura das folhas basais, 

podendo resultar em perda de até 35% de rendimento de raízes. Plantas jovens (quatro a cinco meses) 

são mais vulneráveis ao ataque da praga, sendo que as áreas mais velhas das Figura 1. Sintomas 

característicos do ataque do percevejo-de-renda na cultura da mandioca. Figura 2. Em detalhes a 

sintomatologia dos danos provocados pelo ataque do percevejo-der renda na cultura da mandioca 

folhas, são pouco atacadas. 

 

CONCLUSÃO 

Portanto com os dados obtidos foi possível concluir que apenas uma das variedades estudadas  

apresentou suscetibilidade  de adultos e ninfas do percevejo de renda (Vatiga manihotae).  
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RESUMO: A macrofauna exerce um papel-chave no funcionamento do ecossistema, principalmente na 

decomposição e ciclagem dos nutrientes do solo. Objetivou-se nesta pesquisa avaliar a macrofauna edáfica numa 

área sob o cultivo de palma forrageira(Opuntia cochenillifera) e na Reserva Tocaia, descrevendo-as e 

comparando-as. O estudo foi realizado na plantação convencional de palma(O.  cochenillifera) no Sítio Olho 

d´Água da Cruz em Olho d´Água das Flores-AL e na Reserva Tocaia-RPPN em Santana do Ipanema-AL, numa 

área de 0,10ha de cada vegetação, utilizando 40 pontos de coleta fixos em cada uma, ambos com solos argilo-

arenosos. Para a avaliação, utilizou-se armadilhas Provid contendo 200 mL de uma solução de detergente(5%) e 

5 gotas de Formol P.A e foram enterradas com os bordos das aberturas ao nível da superfície do solo e 

permaneceram no campo por 7 dias. Na avaliação quantitativa, foi mensurado o número total de organismos e 

qualitativamente, a diversidade. Notou-se que a área conservada obteve maior número de indivíduos capturados, 

8.657 pertencentes a 10 ordens, enquanto que a área da plantação obteve 3.231, distríbuidos em 7 ordens. Houve 

uma maior abundância e riqueza na área conservada, demonstrando menor riqueza de macrofauna na área de 

plantio de palma, mostrando a fragilidade do solo  as ações antrópicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bioindicadores, entomofauna, qualidade do solo. 

 

 

Diversity of the macrofauna the soil in an area under the cultivation of 

palm forage (Opuntia cochenillifera), and in the Reserva Tocaia 
 

ABSTRACT: The macrofauna plays a key role in the functioning of the ecosystem, mainly in the 

decomposition and cycling of soil nutrients. The objective of this research to assess the macrofauna the soil in an 

area under the cultivation of palm forage(Opuntia cochenillifera), and in the Reserve Camp, describing them and 

comparing them. The study was carried out in the plantation with conventional palm(O. cochenillifera) on the 

Sítio Lagoa Queimada in Olho dÁgua das Flores-AL and in the Reserva Tocaia-RPPN, in Santana do Ipanema-

AL, in an area of 0.10 ha of each vegetation, using 40 collection points fixed in each, both with soils of clay-

sandy soils. For the evaluation, we used traps Provid containing 200 mL of a detergent solution(5%) and 5 drops 

of Formalin P.A, and were buried with the edges of the openings at the level of the surface of the soil, and 

remained in the field for 7 days. In the quantitative assessment, was measured as the total number of organisms 

and qualitatively, of the diversity. It was noted that the area preserved has obtained the highest number of 

individuals captured, 8.657 belonging to 10 orders, while the area of the plantation obtained 3.231, spread in 7 

orders. There was a greater abundance and richness in the area conserved, showing less richness of macrofauna 

in the area of palm planting, showing the fragility of the soil anthropic actions. 

 

KEYWORDS: Bioindicators, entomofauna, soil quality. 

 

 

 

mailto:cidi.nara16@hotmail.com
mailto:daltonmatosgn@gmail.com
mailto:Sthephaniebiologia@gmail.com
mailto:ghessicasantos2017@gmail.com
mailto:pedrodlima@gmail.com
mailto:wilmaazevedo2@gmail.com


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

211 

INTRODUÇÃO 

 

O Bioma Caatinga é o único ecossistema restrito ao Brasil,  a vegetação é caracterizada por árvores baixas e 

arbustos que perdem as folhas no período seco. Ainda diz que este ecossistema tem sido caractrizados como um 

escasso número em espécies e endemismos,porém, alguns estudos têm demonstrado a relevância da Caatinga 

para a conservação da biodiversidade  (OLIVEIRA et al, 2013). Muitos estudos vêm sido feitos sobre a 

Caatinga, mas poucos são sobre entomofauna.  

O desmatamento da caatinga  para a agropécuária vem aumentando e isso causa diversos desequilíbrios nos 

ecossistemas, entre eles,  a diversidade do solo vem sendo afetada, diminuindo e alterando a qualidade do solo, 

muitas vezes esse processo é irreversivel.  

A macrofauna exerce um papel-chave no funcionamento do ecossistema, principalmente  na decomposição e 

ciclagem dos nutrientes do solo, afentando a produção primária e secundária direta e indiretamente e os fluxos de 

energia. Modifica  também a atividade dos organismos humificação e mineralização, sendo importantes no ciclo 

de matéria orgânica e a disponibilidade de nutrientes assimiláveis pelas plantas, sendo importantes para a 

recuperação do solo (DECÄENS et al., 2003; DRESCHER, 2007; CAMARGO et al, 2014 ).  

Segundo Oliveira et al (2013), os individuos  da macrofauna podem atuar como polinizadores, 

decompositores, herbívoros, dispersores de sementes, predadores, parasitas, engenheiros do ecossistema e presas 

de algumas animais e constituem o maior grupo animal da Terra. 

De acordo com Camargo et al (2014) os individuos da macrofauna são sensíveis aos impactos 

antropogênicos, como por exemplo mudanças climáticas, permitindo adaptação a temperaturas elevadas ou a 

imigração para outros micro-habitats ou camadas, e até extinção das espécies. Também são individuos 

prejudicados pelo desmatamento e pelas queimadas, que geralmente é a forma de preparo de uma área para 

agricultura ou  pecuária, provocando a morte de vários organismos no solo, modificando a diversidade faunística 

da área.  

Sabendo da importância da entomofauna na vegetação e objetivou-se nesta pesquisa avaliar a 

macrofauna edáfica numa área sob o cultivo de palma forrageira (opuntia cochenillifera) e na Reserva Tocaia, 

descrevendo e comparando a macrofauna edáfica de uma  vegetação conservada e de uma plantação 

convencional. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O estudo foi realizado na plantação convencional de palma forrageira (opuntia cochenillifera) no Sítio 

Olho d´Água da Cruz em Olho d´Água das Flores-AL e na Reserva Tocaia- RPPN localizada em Santana do 

Ipanema- AL. As observações foram feitas em uma área de 0,10ha de cada vegetação, utilizando quarenta pontos 

de coleta fixos em cada uma, o solo das áreas possui textura arenosa. Para a avaliação da macrofauna, utilizamos 

armadilhas Provid contendo 200 mL de uma solução de detergente a uma concentração de 5% e 5 gotas de 

Formol P.A onde permaneceram no campo por um período de sete dias. As armadilhas foram enterradas de 

modo que os bordos das quatro aberturas ficaram ao nível da superfície do solo.  

http://www.dicio.com.br/relevancia/
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Na avaliação quantitativa da macrofauna, foi mensurado o número total de organismos (abundância de 

espécimes) e qualitativamente, mediante a diversidade. Logo após, fizemos a comparação da vegetação 

conservada e da plantação convencional de palma. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao observar as duas áreas de estudo Área I Palma Forrageira (Opuntia cochenillifera) Sítio Olho 

d´Água da Cruz em Olho d´Água das Flores-AL em e II  na Reserva Tocaia, no município de Santana do 

Ipanema- AL, notou-se que os indivíduos da macrofauna encontrados nas áreas de estudo foram distribuídos 

em dez ordens taxonômicas e uma não identificada. Os grupos faunístico  mais representativos da macrofauna 

edáfica em ordem  decrescente foram: Hymenoptera (91,53%), Diptera (5,03%), Thysanura (1,00%), (3,16%), 

Larvas (0,63%),Orthoptera (0,60%)e Areneae (0,50%).  

 

 

Grupo Faunístico 

 

 

Nome popular 

Números de Indivíduos por Ambiente 

I II I e II 

NI % NI % NI % 

Hymenoptera Formigas, abelhas 2.950 91,30 7.932 91,6

2 

10.882 91,53 

Thysanura Traça 32 0,99 88 1,01 120 1,00 

Larvas Larvas 12 0,37 68 0,78 75 0,63 

Diptera Mosquitos, moscas 197 6,07 401 4,63 598 5,03 

Orthoptera Grilo 9 0,27 63 0,73 72 0,60 

Araneae Aranha, pseudoescorpião, ácaro. 15 0,46 45 0,51 60 0,50 

Coleoptera Besouro, joaninha 12 0,37 31 0,35 43 0,36 

Não identificado - - - 9

9 

0,10 9 0,07 

Blattaria Baratas 4 0,12 4 0,04 8 0,06 

Acarina Ácaros - - 10 0,11 10 0,08 

Diplópode Piolho de Cobra - - 6 0,06 6 0,05 

TOTAL  3.231 100 8.657 100 11.888 100 

   Figura 1. Relação dos grupos encontrados de indivíduos amostradas nas áreas I Palma Forrageira (Opuntia cochenillifera) 

no Sítio Olho d´Água da Cruz em Olho d´Água das Flores-AL em e II  na Reserva Tocaia, no município de Santana do 

Ipanema- AL. 

 

Além desses, outros três grupos de organismos (adultos e/ou formas jovens) estiveram presentes na área 

estudada, com frequência inferior a 0,50% (Tabela 1). Observou-se grande número de formigas, dentro da 

Ordem Hymenoptera, capturadas.  

Santos et. al ( 2012)  e Silva et. al (2014) encontram também alta dominância de Hymenoptera  em 

levantamentos feitos no Rio Grande do Norte e no Alto Sertão de Alagoas. Outra avaliação do solo feita por 

Fernandes et. al (2009) constatou que a área conservada da caatinga obteve maior abundancia de individuos 

que a área de plantio. 

Segundo Wink et al. (2005), as formigas representam o grupo taxonômico dominante na maioria dos 

ecossistemas, estando presente nos mais diferentes habitats. Essa afirmação foi constatada pela sua ocorrência 
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em toda a área experimental, dados semelhantes também foram encontrados por Albuquerque et al (2012). 

Lima e Serra (2008) associam o destaque  de Diptera  ao fato da ordem ser muito diversa. E Souto 

(2006) diz que os grupos faunísticos que aparecem em menor número, geralmente estão restritos a ambientes 

mais favoráveis, mesmo assim, são de grande importância no processo de decomposição da matéria orgânica.  

Notou-se maior abundância e riqueza  na área conservada, ou seja, tivemos uma maior diversidade na 

Reserva Tocaia, o que demostra, segundo  que o solo é menos rico em entomofauna nas áreas de plantio de 

Palma Forrageira (Opuntia cochenillifera).  

 

CONCLUSÃO 

As formigas (Hymenoptera) predominam nas duas áreas, seguidas das ordens Diptera  e Thysanura. 

A área conservada possui maior abundância e riqueza, em comparação de plantação a uma área de 

cultivo convencional, o que resulta em uma melhor qualidade do solo na área conservada. 
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RESUMO: A fauna compreende milhões de animais invertebrados que vivem ou que passam uma 

ou mais fases ativas no solo. Com isso os invertebrados edáficos podem ser capturados do solo de diferentes 

formas, dependendo do objetivo do estudo e do tipo de organismos que se deseja capturar. Objetivou-se com este 

trabalho testar dois métodos que fossem práticos, de rápida instalação e que possuíssem eficiência, como 

armadilhas do tipo “Pitfall” e as de “Bandeja”, fazendo um levantamento da fauna edáfica no cultivo de palma 

(Opuntia spp.) e o outro em uma zona de mata na zona rural do município de Taquarana-AL. O trabalho foi 

desenvolvido no período de abril a maio de 2016 no sítio Rio de Cruzes, Taquarana-AL, onde foram dispostas 20 

armadilhas de queda, sendo 10 “Pitfall” e 10 “Bandejas”, em cada área, distribuídas em modelo zigue-zague com 

distância de 3 metros entre elas. Durante o levantamento, coletaram-se 4.318 espécimes, sendo destas, 2.319 da 

zona de mata e 1.999 do cultivo de Opuntia spp. Os organismos foram distribuídos em 10 ordens: Hymenoptera, 

Coleoptera, Araneae, Juliformia, Diptera, Orthoptera, Lepidoptera, Phasmatodea, Scolopendromorpha e 

Diplasiocoela. Foi possível constatar que houve maior incidência de seres vivos pertencentes a ordem 

Hymenoptera, nesta ordem, a família Formicidae se destacou, a única exceção foram as armadilhas de bandejas 

no cultivo de palma, que apresentaram a ordem Diptera com maior incidência. Com base nos resultados, fica 

evidente que, quando montadas e distribuídas de maneira adequada, armadilhas de queda são extremamente 

eficientes em amostragens da fauna edáfica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade, Captura de invertebrados, Riqueza faunística. 

Efficiency of fall traps in the lifting of edaphic fauna in cultivation of 

Opuntia spp. and in a forest zone in the municipality of Taquarana - AL 

ABSTRACT: The fauna comprises millions of invertebrate animals that live or pass one or more phases 

active in the soil. Thus, edaphic invertebrates can be captured from the soil in different ways depending on the 

purpose of the study and the type of organisms to be captured. The objective of this work was to test two 

methods that were practical, quick to install and have efficiency, such as pitfall traps and trawls, making a survey 

of the edaphic fauna in the cultivation of palm (Opuntia spp.). and the other in a zone of forest in the rural area of 

the municipality of Taquarana-AL. The work was developed from April to May 2016 at the Rio de Cruzes site, 

Taquarana-AL, where 20 traps were laid, 10 Pitfall and 10 trays in each area, distributed in a zigzag model, with 

a distance of 3 meters between them. During the survey, 4,318 specimens were collected, of which 2,319 were of 

the forest area and 1,999 of Opuntia spp. The organisms were distributed in 11 orders: Hymenoptera, Coleoptera, 

Araneae, Juliformia, Diptera, Blattodea, Orthoptera, Lepidoptera, Phasmatodea, Scolopendrida and 

Diplasiocoela. It was possible to verify that there was a higher incidence of living beings belonging to the order 

Hymenoptera, in this order, the family Formicidae stood out, the only exception were traps trays in the palm 

cultivation, which presented the order Diptera with higher incidence. Based on the results, it is evident that, 

when assembled and properly distributed, fall traps are extremely efficient in sampling the soil fauna. 

KEYWORD: Biodiversity, Invertebrate capture, Fauna richness. 

 

INTRODUÇÃO  

A diversidade tem um papel importante na manutenção da estrutura e do funcionamento do ecossistema.  

Os ecossistemas naturais geralmente seguem o princípio de que mais diversidade permite maior resistência à 

interferência e à perturbação. Os ecossistemas com mais baixa diversidade, a perturbação pode provocar mais 

facilmente modificações permanentes no funcionamento, resultando na perda de recursos do ecossistema e em 

alterações na constituição de suas espécies; diferentes dos ecossistemas de alta diversidade, que tendem a se 
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recuperar mais rapidamente da perturbação, e restaurar o equilíbrio em seus processos de ciclagem de materiais e 

fluxo de energia; (AQUINO; CORREIA, 2005). 

A serapilheira foliar é um importante componente de um ecossistema florestal compreendendo o material 

precipitado ao solo pela biota, o que inclui principalmente folhas, galhos, frutos, flores, raízes e resíduos 

animais, ela desempenha importante papel na dinâmica dos ecossistemas, uma vez que ao ser decomposta torna-

se uma grande fonte de nutrientes para as plantas, além de proteger o solo de ações erosivas (SCHEER, 2008; 

PAULA et al., 2009; GIÁCOMO et al., 2012). 

A comunidade de organismos do solo (microrganismos e fauna do solo), é marcada pela sua 

complexidade, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos, podendo ser encontrada uma 

grande diversidade genética e funcional, de acordo com sua natureza e abundância, também exerce efeito 

regulador no processo de decomposição (WERNECK et al., 2001).  

Diferentes ecossistemas florestais depositam diferentes quantidades de serrapilheira que também podem 

apresentar diferentes proporções de frações constituintes (FIGUEIREDO et al., 2003). 

Muitos fatores afetam os organismos do solo, por isso suas populações são extremamente variáveis, 

dependendo do tipo do solo, das condições climáticas e da vegetação. Assim, grandes variações podem ser 

encontradas entre ecossistemas distintos numa mesma região. Além disso, a grande variabilidade dos micro-

habitats com seus respectivos microambientes permite a coexistência de organismos com características bastante 

distintas (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Segundo Silva e Amaral (2013, p. 108), “O monitoramento da fauna de solo pode ser útil na avaliação 

da qualidade ambiental, em ecossistemas naturais e de produção agrícola”. No entanto, para que ocorra essa 

avaliação é preciso que sejam coletados os espécimes. No estudo sobre análise da macro e mesofauna, têm-se 

utilizado diferentes tipos de armadilhas, sendo a armadilha de queda uma das mais utilizadas. 

Espécies pequenas de cupins, formigas e besouros são frequentemente coletadas junto com a 

mesofauna, mas normalmente são consideradas parte da macrofauna, pois a maioria é visível ao olho nu (MELO 

et al., 2009). 

A meso e macrofauna do solo desenvolvem principalmente funções detritívoras e predatórias nas teias 

tróficas de detritos da serapilheira e do interior do solo. Essas funções ecológicas podem ser associadas a 

diversos processos como a ciclagem de nutrientes, o revolvimento do solo, a incorporação de matéria orgânica e 

controle biológico de pragas do solo (MELO et al., 2009). 

Uma armadilha é qualquer equipamento construído de tal maneira que uma vez capturado o organismo, o 

mesmo não consiga mais sair (ALMEIDA et al., 2003). As armadilhas tipo “pitfall” são exemplos de armadilhas 

de queda, onde geralmente são destinadas para os animais que habitam o solo já que normalmente não voam, ou 

porque passam alguma fase do seu ciclo de vida no solo. 

São encontradas muitas vantagens em armadilhas de queda, direcionadas principalmente para animais que 

são ativos à noite. Entretanto, há também desvantagens, principalmente no fato de que elas não amostram todos 

os grupos taxonômicos com a mesma eficiência. Besouros, formigas, aranhas e outros tendem a dominar a 

captura, enquanto insetos alados parecem capazes de escapar (MOREIRA; HUISING; BIGNELL, 2010).  

A armadilha Pitfall é eficiente na captura de besouros, com um baixo custo para fabricação e utilização. A 

capacidade de captura da armadilha do tipo "pitfall" pode ser melhorada por diversas alterações no desenho da 

armadilha ou pelo uso de iscas atrativas para artrópodes. A principal modificação no desenho da armadilha é o 

alargamento de seu diâmetro, por que a sua capacidade de captura é, de certa forma, uma função de sua 

circunferência (MOREIRA; HUISING; BIGNELL, 2010). 

Assim, a fauna do solo compreende milhões de animais invertebrados que vivem no solo ou que passam 

uma ou mais fases ativas no solo. Com isso os invertebrados edáficos podem ser capturados do solo de diferentes 

formas, dependendo do objetivo do estudo e do tipo de organismos que se deseja capturar (AQUINO; 

CORREIA, 2005).  

Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho, testar dois métodos que fossem práticos, de rápida 

instalação e que possuíssem eficiência, como as armadilhas do tipo “pitfall” e as de “Bandeja”, fazendo um 

levantamento da fauna edáfica no cultivo de palma (Opuntia spp.) e outro em uma zona de mata na zona rural do 

município de Taquarana-AL. 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

O trabalho foi desenvolvido no período de abril a maio de 2016 no sítio Rio de Cruzes, Taquarana-AL. O 

município de Taquarana tem área de 153,291 km
2
 e cerca de aproximadamente 19.020 habitantes, segundo a 

estimativa do instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2010), está localizado nas coordenadas 9º 38’ 

56” S (latitude) e 36º 29’ 49” W (longitude). 

As armadilhas foram colocadas em uma área de cultivo de palma e uma área de zona de mata. Foram 

realizadas coletas com armadilhas “Pitfall” e “Bandeja”, sem atrativos, que são empregadas na captura de 

animais de solo, semelhantes às utilizadas por (SANTOS, 1999). 
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Para a realização deste trabalho, foram dispostas 20 armadilhas de queda, sendo 10 “Pitfall” e 10 

“Bandejas”, em cada área. as armadilhas  foram distribuídas em modelo zigue-zague com distância de 3 metros 

entre elas.  

Para a confecção das armadinhas “Pitfall” foram utilizadas, 10 garrafas PET de 2 litros, cortadas na altura 

de 15 cm, as mesmas foram enterradas com a borda ao nível do solo, em seguida adicionou-se em torno de 500 

ml de água e 5 gotas de detergente para quebrar a tensão superficial. As “Bandejas” apresentavam cerca de 6 cm 

de altura, foram dispostas com igual distância das de “Pitfall” e acrescentado a mesma quantidade de água e 

detergente, no entanto, ao invés de serem enterradas para que ficassem ao nível do solo, foram colocados sob o 

solo. 

As coletas foram realizadas semanalmente durante o período de dois meses totalizando 6 coletas, para a 

realização das coletas foram utilizadas: enxadas, peneira, pinças, luvas, potes e bandejas para separar a fauna 

encontrada. O material coletado foi posto em um recipiente em uma solução de álcool 70%, onde os mesmos 

foram etiquetados (Local da coleta, data, horário).  

   A análise e a identificação das espécies, foram realizadas no laboratório da Universidade Estadual de 

Alagoas-Uneal, Campus I, localizada no município de Arapiraca-AL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o levantamento, coletaram-se 4.318 espécimes, sendo destas, 2.319 da zona de mata e 1.999 do 

cultivo de Opuntia spp. Os organismos foram distribuídos em 10 ordens, são elas: Hymenoptera Coleoptera, 

Araneae, Juliformia, Diptera, Orthoptera, Lepidoptera, Phasmatodea, Scolopendromorpha e Diplasiocoela. A 

interação da comunidade biótica com o solo tem um papel vital na produção e manutenção da qualidade do solo, 

por isso os organismos do solo representam um elemento-chave no desenvolvimento da agricultura sustentável 

(AQUINO, 1999).  

Foi possível constatar que houve maior incidência de seres vivos pertencentes a ordem Hymenoptera e a 

família Formicidae, tanto na zona de mata, com armadilhas do tipo bandejas (tabela 1) e pitfall (tabela 2), quanto 

no cultivo de palmas com as armadilhas pitfall (tabela 3), a única exceção foi as de bandejas que apresentaram a 

ordem Diptera com maior incidência, pelo fato das mesmas estarem dispostas próximo a uma área de criação 

bovina (tabela 4). 

Observou-se que houve uma forte dominância da ordem Hymenoptera que constitui um dos mais 

importantes e diversos grupos dentro da classe Insecta, dando ênfase para as formigas que são macrodetritívoros 

sendo muito importantes nos processos de degradação de matéria orgânica nos ecossistemas (BUENO et al., 

2001). Segundo Melo et al. (2009), as formigas entre outros animais da macrofauna, atuam não somente como 

detritívoros, quebrando o material vegetal em frações menores e facilitando a ação decompositora dos 

microrganismos, mas também agem na formação e estruturação do solo, constituindo um grupo funcional 

chamado de "engenheiros do solo". 

São considerados engenheiros do solo os cupins, formigas e minhocas, devido aos seus efeitos sobre as 

propriedades do solo e sua ação na disponibilidade dos recursos de outros organismos, sendo inclusos os 

microrganismos e as plantas. Porém, a ligação entre seus impactos sobre o ambiente do solo e as mudanças 

decorrentes de pressões de seleção natural, os engenheiros do solo e outros organismos não tem recebido muita 

atenção (PASCAL et al., 2006). 

 

Tabela 1 - Levantamento e distribuição de coletas em ordens e famílias de espécimes capturadas em zona de 

mata, através de armadilhas do tipo bandeja, no período de abril a maio de 2016. 

Ordem Família C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 TOTAL 

Hymenoptera Formicidae 123 56 76 91 92 87 525 

Hymenoptera Sphecidae 0 0 0 13 0 1 14 

Diptera Muscidae 69 22 18 32 30 17 188 

Coleoptera Scarabaeidae 12 31 18 49 42 33 185 

Araneae Araneidae 10 5 5 8 9 5 42 

Lepidoptera Nymphalidae  2 2 4 10 1 3 22 

http://www.insetologia.com.br/search/label/Lepidoptera%20%28Borboletas%20Nymphalidae%29
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Orthoptera Acrididae 5 0 0 4 2 2 13 

Scolopendromorpha Scolopendridae  3 0 0 0 0 1 4 

 TOTAL 224 116 121 207 176 149 993 

 

A maior abundância da fauna foi registrada na zona de mata, com armadilhas do tipo Pitfall, (tabela 2), 

em seguida o cultivo de palmas (Opuntia spp.) com as armadilhas do tipo bandejas (tabela 4). Armadilhas de 

queda são usadas para amostrar artrópodes em tocas de animais, na serrapilheira, na madeira em degradação e 

em turfeiras, mas a aplicação mais comum é para os artrópodes ativos na superfície do solo (MOREIRA; 

HUISING; BIGNELL, 2010). 

 

Tabela 2 - Levantamento e distribuição de coletas em ordens e famílias de espécimes capturadas em zona de 

mata, através de armadilhas do tipo Pitfall, no período de abril a maio de 2016. 

Ordem Família C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 TOTAL 

Hymenoptera Formicidae 204 222 194 168 172 194 1154 

Coleoptera Scarabaeidae 51 13 16 21 12 21 134 

Araneae Araneidae 2 4 5 8 3 5 27 

Lepidoptera Nymphalidae 3 0 1 1 0 0 5 

Juliformia Julidae  2 0 1 0 1 0 4 

Diplasiocoela Ranidae  2 0 0 0 0 0 2 

 TOTAL 264 239 217 198 188 220 1326 

 

Tabela 3 - Levantamento e distribuição em ordens e famílias de espécimes capturadas no cultivo de Opuntia spp, 

através de armadilhas do tipo Pitfall, no período de abril a maio de 2016. 

Ordem Família C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 TOTAL 

Hymenoptera Formicidae   72 76 83 157 65 124 577 

Coleoptera Scarabaeidae 18 12 29 22 14 11 106 

Diptera Muscidae 7 5 11 8 5 8 44 

Araneae Araneidae 4 2 1 8 0 2 17 

Orthoptera Acrididae 2 3 2 7 1 1 16 

Lepidoptera Nymphalidae  0 0 0 2 1 0 3 

Diplasiocoela Ranidae  0 1 0 0 0 0 1 

Scolopendromorpha Scolopendridae  1 0 0 0 0 0 1 

http://www.insetologia.com.br/search/label/Lepidoptera%20%28Borboletas%20Nymphalidae%29
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 TOTAL 104 99 126 204 86 146 765 

 

Tabela 4 - Levantamento e distribuição em ordens e famílias de espécimes capturadas no cultivo de Opuntia spp, 

através de armadilhas do tipo bandeja, no período de abril a maio de 2016. 

Ordem Família C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 TOTAL 

Diptera Muscidae 79 109 97 155 101 82 623 

Hymenoptera Formicidae   82 30 67 89 84 72 424 

Hymenoptera Sphecidae 0 6 0 0 0 0 6 

Coleoptera Curculionidae 7 0 12 24 20 16 79 

Orthoptera Acrididae 18 21 6 8 2 4 59 

Araneae Araneidae 9 13 2 11 0 3 38 

Lepidoptera Nymphalidae  1 0 0 2 0 0 3 

Phasmatodea Proscopiidae  1 0 0 1 0 0 2 

 TOTAL 197 179 184 290 207 177 1234 

 

CONCLUSÃO  

Com base nos resultados, fica evidente que, quando montadas e distribuídas de maneira adequada, 

armadilhas de queda são extremamente eficientes em amostragens. Através das mesmas foi possível alcançar os 

objetivos propostos, se destacando como um método facilitador e de baixo custo para coleta da fauna edáfica no 

cultivo de palmas e em zona de mata, além de trazer um enriquecido conhecimento nas dimensões e variações 

dos seres vivos presentes no solo, proporcionando experiências e informações inovadoras de grande importância 

para a formação acadêmica. 
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RESUMO: Os organismos zooplanctônicos são essenciais para a transferência trófica de matéria e energia em 

ecossistemas aquáticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição e estrutura trófica do estuário do rio 

Coruripe. As coletas foram realizadas nos períodos seco e chuvoso. Em laboratório o material foi lavado, triado, 

identificado e os valores para as densidades, abundância relativa e frequência de ocorrência foram calculados. As 

densidades variaram de 659.01 à 10654,35 org.m
-3

 no período seco e de 126.54 à 4717.84 org.m
-3

 no período 

chuvoso. A abundância relativa foi de 75% (meroplâncton) e 25% (holoplâncton) no período seco e de 57% 

(holoplâncton) e 43% (meroplâncton) no período chuvoso. Centropages furcatus e Temora turbinata foram 

muito frequentes para os dois períodos analisados. O sistema estuarino do rio Coruripe apresenta uma dinâmica 

estuarina própria, porém sinalizando uma salinização do rio, a qual pode estar relacionada a pouca vazão. 

 

PALAVRAS CHAVE: Estrutura trófica, zooplâncton, sazonalidade. 

 

Structure and variation in mesozooplankton from Coruripe river estuary, 

Alagoas, Brazil. Emphasis in Copepoda (Crustacea) 

ABSTRACT: Zooplankton organisms are essential for the trophic transfer of matter and energy into aquatic 

ecosystems. The objective of this work was to evaluate the composition and trophic structure of the Coruripe 

estuary. The samples were collected in dry and rainy periods. In the laboratory, the material was washed, 

screened, and the values for densities, relative abundance and frequency of occurrence were calculated. The 

densities ranged from 659.01 to 10654.35 org.m-3 in the dry season and from 126.54 to 4717.84 org.m-3 in the 

rainy season. The relative abundance was 75% (meroplankton) and 25% (holoplankton) in the dry period, 57% 

(holoplankton) and 43% (meroplankton) in the rainy season. Centropages furcatus and Temora turbinata were 

very frequent for the two periods analyzed. The estuarine system of the Coruripe river presents its own estuarine 

dynamics, but signaling a salinization of the river, which may be related to low flow. 

 

KEYWORD: Trophic structure, zooplankton, seasonality. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O zooplâncton é o conjunto de protistas não fotossintéticos planctônicos e animais, variando desde 

formas unicelulares até pequenos vertebrados, como larvas de peixe, geralmente de tamanho microscópico. 

Embora sejam capazes de nadar, as correntes de água, a turbulência e a grandeza da densidade determinam seus 

deslocamentos (CAVALCANTI; LARRAZÁBAL, 2004; CETESB, 2000). 

Esse grupo de organismos está representado quase que exclusivamente por invertebrados, sendo 

composto também por ovos e larvas de peixes, apresentando uma composição bastante heterogênea, onde são 

observados organismos permanentemente planctônicos, denominados holoplanctônicos, e organismos 

temporariamente planctônicos, denominados meroplanctônicos (CAVALCANTI; NEUMANN-LEITÃO; 

VIEIRA, 2008). 

Os organismos zooplanctônicos são essenciais para a transferência trófica de matéria e energia em 

ecossistemas aquáticos; uma vez que se trata de organismos consumidores primários e consumidores secundários 

(ROTHENBERGER; CALOMENI, 2016; SUN et al., 2017). 

Obter conhecimento sobre a comunidade zooplanctônica estuarina se faz necessário porque o 

zooplâncton constitui-se um elo importante na teia trófica marinha, transferindo energia e matéria na forma de 

fitoplâncton-bacterioplâncton ou na forma de detrito orgânico particulado para os demais níveis tróficos, 

refletindo assim no modo de vida dos demais organismos consumidores. 

 

mailto:dhoone.ms@gmail.com
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Caracterização da área 

 

A bacia hidrográfica do rio Coruripe situa-se no Estado de Alagoas e sua foz dista, ao sul, cerca de 100 

km de Maceió, capital alagoana. Está localizada no centro do estado, sendo delimitada pelas coordenadas 

geográficas 9º15’ e 10º10’ de latitude sul e 36º05’ e 36º45’ de longitude oeste. Sua área de drenagem é 

aproximadamente igual a 1.694 Km², tratando-se de uma bacia considerada pequena. Sua porção mais alta está 

inserida na zona fisiográfica do semiárido e sua foz na Mata Atlântica, sendo a maior bacia totalmente inserida 

no estado alagoano (FARIAS JR, 2006). 

As taxas pluviométricas da bacia hidrográfica são caracterizadas por uma precipitação média anual que 

compreende 1.100 mm, mas com uma variação espacial, oscilando entre um mínimo de 650 mm/ano na região 

de Arapiraca, na parte alta da bacia, e um máximo de até 1.500 mm/ano na região de Pindorama, na faixa 

litorânea. O trimestre mais chuvoso ocorre entre maio e agosto, em praticamente toda a bacia, enquanto os meses 

menos chuvosos concentram-se no período do verão, entre os meses de novembro a fevereiro (FARIAS JR, 

2006; MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA-JUNIOR, 2005). A vazão do rio Coruripe compreende, 

anualmente, uma taxa da ordem de 8,0 m3/s. As suas vazões mínimas compreendem valores que variam de 2,0 

m³/s a 0,27 m³/s. Há registros, na série histórica do rio, de vazões nulas, comprovando que ele possui 

características de intermitência, mesmo que isso ocorra com pouca frequência (MASCARENHAS; BELTRÃO; 

SOUZA-JUNIOR, 2005). 

 

Metodologia de campo 

 

As coletas foram realizadas no período diurno dos dias 16 de março de 2014 (período seco) e 11 de 

setembro de 2014 (período chuvoso), de acordo com as variações nos regimes de marés (preamar - PM, vazante - 

VZ, baixamar - BM e enchente - EN) em uma maré de sizígia, obtendo um total de 16 amostras correspondentes 

aos dois pontos de coleta definidos (P1 – estuário; P2 – desembocadura). Os dias das coletas foram escolhidos de 

acordo com a tábua de marés disponível no site oficial da Marinha do Brasil (Diretoria de Hidrografia e 

Navegação - DHN), compreendendo maiores diferenças de amplitude de uma preamar para uma baixa-mar. 

Os organismos foram coletados nos pontos de coletas demarcados na figura 01, no estuário do Rio 

Coruripe, de acordo com as seguintes coordenadas geográficas: ponto 01: Latitude -10,151127 (10º09’06.59”S) e 

Longitude -36,154999 (36º09’16.90”W) - Estuário; ponto 02: Latitude -10,157925 (10º09’20.72”S) e Longitude 

-36,149875 (36º09’04.53”W) – Desembocadura. Foram coletados os organismos mesozooplanctônicos mais 

próximos da superfície através de rede de plâncton cônica de náilon com malha de 300 µm e abertura com 

diâmetro de 30 cm, com arrastos do tipo subsuperficial seguindo uma trajetória retilínea contra o fluxo de água. 

Cada arrasto durou cinco minutos. Após coletado, o material foi acondicionado em solução de formaldeído a 4%, 

para ser conservado durante o período de tratamento das amostras e identificação dos táxons. A salinidade do 

ponto de coleta foi determinada através de refratômetro manual. 
 

 
Figura 01: Estuário do Rio Coruripe, Alagoas, Brasil. Pontos de coleta 01 (estuário) e 02 (desembocadura). Fonte: Google Earth. 

 

Metodologia de laboratório 

 

Para análise quali-quantitativa cada amostra foi lavada para a remoção do material particulado em 

suspensão de grande proporção e diluída em 500 mL de água; em seguida foi retirada uma sub-amostra de 10 

mL, com uma concha de acrílico. Cada sub-amostra foi colocada em uma placa de Bogorov e levada para o 
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microscópio estereoscópio para a contagem, separação e identificação dos organismos. Para a identificação 

específica foram utilizadas lâminas para análise sob o microscópio óptico. 

 

Análise dos dados 

A densidade de organismos para cada amostra foi determinada através da fórmula descrita e 

estabelecida por Newell e Newell (1963). Para o cálculo da abundância relativa foi utilizada a fórmula adotada 

pela CETESB (1978) e seus parâmetros para a determinação de maior e menor abundância. A frequência de 

ocorrência foi calculada de acordo com a fórmula determinada por Matteucci e Colma (1982) assim como foi 

adotado o sistema de determinação para táxons pouco ou bastante frequentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Variação na salinidade 

A salinidade no estuário do rio Coruripe sofreu uma variação significativa de acordo com a variação no 

regime de marés nos dois pontos de coleta. Para algumas marés, considerando a distância dos pontos de coleta, 

não houve uma variação tão significativa, como por exemplo, nas marés de baixa-mar, preamar e vazante, para o 

período seco; e preamar e vazante, para o período chuvoso (Figura 02). A grande diferença de salinidade na maré 

de enchente (período seco) pode ter sido gerada por uma força de vazão maior do rio Coruripe para o mar no 

intervalo de tempo entre a baixa-mar e a preamar, ou por diferenças na corrente de água advinda do oceano no 

processo de mistura com a água doce advinda dos afluentes do rio, uma vez que a água doce é menos densa do 

que a água do mar, proporcionando assim que a maior quantidade de água doce possa ser concentrada mais à 

superfície do sistema aquático, fato este que explica os baixos valores de salinidade para a maré de enchente 

(período chuvoso), uma vez que, durante a coleta ocorreu influência direta da água da chuva pelo fato da coleta 

ter sido realizada concomitantemente ao processo de precipitação na região. 

 

 

Figura 02: Variação dos valores de salinidade no estuário, para os dois períodos do estudo (seco e chuvoso). (Legenda: BM – baixamar; EM 

– enchente; PM – preamar; VZ – vazante; PS – período seco; PC – período chuvoso). 

Densidade 

Relacionando os dois períodos analisados e também os diferentes regimes de marés, as densidades 

variaram bastante. Para o período seco a densidade apresentou, no regime de enchente (P1 – estuário), um 

mínimo de 659.01 org.m
-3

 e um máximo de 10654,35 org.m
-3

 para o ponto 1 no regime vazante. Para o período 

chuvoso, as densidades dos organismos sofreram variações que as diferenciaram bastante do período seco. O 

menor valor de densidade foi encontrado no regime de enchente (P1 – estuário) apresentando 126.54 org.m
-3

; e a 

mais alta foi encontrada no regime de preamar (P2 – desembocadura) apresentando 4717.84 org.m
-3

 (Figura 03). 

Cavalcanti; Neumann-Leitão; Vieira (2008) observaram que os maiores e os menores valores de 

densidade ocorreram no regime de baixamar (período seco), no período chuvoso as maiores densidades também 

ocorreram na baixamar e os menores valores numa enchente. Martins; Lopes; Melo (2006) relataram a maior 

densidade num regime de preamar e a menor para baixamar; fato este esperado devido ao influxo de água para o 

estuário durante preamar e da saída durante a baixamar. Neste estudo, a maior e a menor densidade ocorreram 

em regimes distintos, uma no regime vazante e a outra no de enchente, respectivamente, ambas no período seco e 

na estação Ponto 1 (estuário). No período chuvoso a maior densidade foi observada no ponto 2 (desembocadura) 

numa preamar; e a menor, no ponto 1 (estuário), no regime de enchente. Dentre os Copepoda, as maiores 

densidades foram observadas para Temora turbinata e Acartia lilljeborgi. 
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Figura 03: Densidade total dos organismos: a) período seco; b) período chuvoso. 

Abundância relativa 
 

A abundância relativa da comunidade mesozooplanctônica da área analisada esteve constituída, durante 

o período seco, por 75% de organismos meroplanctônicos e 25% de organismos holoplanctônicos. A abundância 

relativa da comunidade mesozooplanctônica para a área analisada esteve constituída, durante o período chuvoso, 

por 57% de organismos holoplanctônicos e 43% de organismos meroplanctônicos (Figura 04). 

De acordo com CETESB (2000), de um modo geral, o zooplâncton estuarino é caracterizado pelo 

predomínio de espécies holoplanctônicas, mas existem alguns períodos em que as larvas do meroplâncton podem 

predominar. Neste trabalho houve o predomínio de larvas de Brachyura (Zoea) em relação aos Copepoda, para 

os dois períodos de estudo (seco e chuvoso), em quase todos os regimes de marés. Cavalcanti; Neumann-Leitão; 

Vieira (2008) identificou os Brachyura (Zoea) como dominantes com densidades mais elevadas em coletas 

noturnas, nos regimes de enchente e vazante. 

 

 
Figura 04: Abundância relativa da comunidade mesozooplanctônica do estuário do rio Coruripe. a) período seco; b) período chuvoso. 

 

Frequência de ocorrência 

 

Para as espécies de Copepoda, os valores de frequência de ocorrência demonstraram que Centropages 

furcatus e Temora turbinata foram muito frequentes para os dois períodos analisados; Acartia lilljeborgi, Acartia 

spp. e Pseudodiaptomus acutus foram organismos considerados muito frequentes apenas para o período seco 

(Figura 05). 

Lucas (2006), estudando o zooplâncton dos estuários dos rios Botafogo e Sirijí, encontrou A. lilljeborgi 

e P. acutus como organismos que mais se destacaram para os dois estuários que foram analisados. Avila; 

Pedrozo; Bersano (2009), ao analisarem o zooplâncton da praia de Tramandaí (RS), também encontraram T. 

turbinata e A. lilljeborgi como organismos que apresentaram maior densidade em seus estudos. 
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Figura 05: Frequência de ocorrência dos copépodes no estuário do rio Coruripe. Somatório de ambas as estações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar dos valores de salinidade não terem variado tão significativamente em relação à topografia, na 

distribuição horizontal para os diferentes pontos de coleta, o sistema estuarino do rio Coruripe apresenta uma 

dinâmica estuarina própria, porém sinalizando uma salinização do rio, a qual pode estar relacionada a pouca 

vazão, graças ao baixo regime de chuvas nos últimos meses, ou até mesmo por conta do processo de extração de 

água; fato este observado através da composição mesozooplanctônica da área em estudo. 
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RESUMO: O herbário é uma coleção de plantas, que por sua importância científica, pode ser utilizada como 

material de pesquisa informativa, para todas as áreas da ciência. A partir das normas científicas para elaboração 

de um herbário, foi idealizado um herbário ambulante, com o objetivo de informar os alunos de ensino 

fundamental e médio de escolas públicas da zona rural do sertão alagoano, sobre as principais espécies da região 

que podem ser aproveitadas como recurso medicinal alternativo, no tratamento de acidentes causados por 

serpentes de importância médica. Para construção do herbário, inicialmente foram realizadas pesquisas 

bibliográfica sobre as propriedades das plantas medicinais que tem comprovação cientifica na literatura e a partir 

destes dados, foram capturadas em sites, ilustrações das espécies e com base em artigos científicos, investigado 

sobre a parte da planta consumida e sua forma de uso. Foram encontradas dez espécies antiofídicas representadas 

por sete famílias botânicas: Asteraceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Salicaceae, 

Malpighiaceae.  Constatou-se que a parte da planta mais prevalece é a folha (70%) e forma de uso mais 

frequente foi a maceração (33,33%) e o uso tópico (38,89%). Após a sua elaboração, o modelo piloto do herbário 

foi apresentado aos alunos que demonstraram interesse em conhecer as plantas e saber um pouco mais sobre os 

acidentes ofídicos. A experiência metodológica vivenciada comprovou que o herbário ambulante deve ser 

divulgado em outras escolas por auxiliar de forma eficiente os estudantes na disciplina de morfologia vegetal.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Metodologia, Fitoterapia.  
 

Wandering Herbarium as an alternative for the knowledge of the antiofidic 

plants of the backwoods Alagoan 

 
ABSTRACT: The herbarium is a collection of plants, which because of its scientific importance can be used 

as informational research material for all areas of science. From the scientific norms for the elaboration of a 

herbarium, a walking herbarium was conceived with the objective of informing the elementary and middle 

school students of public schools in the rural area of the backwoods Alagoan, about the main species of the 

region that can be harnessed as alternative medical resource, in the treatment of accidents caused by snakes of 

medical importance. For the construction of the herbarium, we initially carried out bibliographical research on 

the properties of medicinal plants that have scientific proof in the literature and from these data, were captured 

on sites, illustrations of the species and based on scientific articles, investigated on the part of the plant 

consumed and its use. Ten antifossic species represented by seven botanical families were found: Asteraceae, 

Anacardiaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Salicaceae, Malpighiaceae. It was verified that the most 

prevalent part of the plant is the leaf (70%) and the most frequent form of use was maceration (33.33%) and 

topical use (38.89%). After its elaboration, the pilot model of the herbarium was presented to the students who 

showed interest in knowing the plants and to know a little more about the ophidian accidents. The 

methodological experience has shown that the itinerant herbarium should be disseminated in other schools for 

efficiently assisting students in the discipline of plant morphology. 

 

KEYWORDS: Education, Methodology, Phytotherapy.
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RESUMO: O estudo foi realizado no assentamento Santa Isabel localizado na cidade de Girau do Ponciano, em 

um cultivo de mandioca. A mandioca é uma planta da família Euphorbiaceae, do gênero Manihot conhecida 

também por mandioca de mesa, macaxeira ou aipim, a cultura da mandioca possui crescimento inicial lento, o 

que deixa o solo descoberto, facilitando dessa forma o desenvolvimento de plantas daninhas que competem pelos 

fatores de produção à presença dessas plantas na área de cultivo pode resultar em redução no número, na massa 

seca e no teor de amido de raízes de mandioca. Objetivou-se com este trabalho identificar e quantificar as 

espécies espontâneas presentes numa área de cultivo de mandioca.  Foi utilizado um quadrado vazado de 

madeira com dimensão de 0,25 m², jogado de forma aleatoriamente na parcela útil, foram realizadas oito 

amostras. A partir da identificação das espécies, foram determinados os parâmetros fitossociológicos, frequência, 

frequência relativa, densidade, densidade relativa, abundancia e abundancia relativa.  Com o resultados foram 

identificadas 10 espécies de plantas daninhas, agrupadas em sete famílias. As principais famílias presentes foram 

Malvaceae e Poaceae, dentre essas famílias as espécies mais abundante foram Alcanthospermum australe e 

Boerhavia difusa apresentam maiores valores para freqüência, freqüência relativa, densidade, densidade relativa, 

abundância e abundância relativa. Portanto no trabalho realizado encontrou-se um maior numero de indivíduos 

pertencentes a família Malvaceae e Poaceae. 

PALAVRAS CHAVE: Plantas invasoras, plantas daninhas, Malvacae, Poaceae. 

Identification of natural spontaneous flora in a cultivated area (Manihot 

esculenta crantz) in the municipality of Girau do Ponciano, AL 

ABSTRACT: He study was carried out in the Santa Isabel settlement located in the city of Girau do 

Ponciano, in a cassava crop. Cassava is a plant of the family Euphorbiaceae, of the Manihot genus known also as 

table cassava, cassava or cassava, the cassava culture has slow initial growth, which leaves the soil uncovered, 

thus facilitating the development of weeds that compete for factors of the presence of these plants in the 

cultivation area may result in reduction in number, dry mass and starch content of cassava roots. The objective of 

this work was to identify and quantify the spontaneous species present in an area of cassava cultivation. A 0.25 

m² wooden square cast, randomly played in the useful plot, was used. From the identification of the species, the 

phytosociological parameters, frequency, relative frequency, density, relative density, abundance and relative 

abundance were determined. With the results, 10 weed species were identified, grouped into seven families. The 

main families present were Malvaceae and Poaceae, among these families the most abundant species were 

Alcanthospermum australe and Boerhavia diffusa present higher values for frequency, relative frequency, 

density, relative density, abundance and relative abundance. Therefore, a greater number of individuals 

belonging to the family Malvaceae and Poaceae were found. 

KEYWORD:  Invasive plants, weeds, Malvacae, Poaceae. 

INTRODUÇAO 

  A mandioca é uma planta da família Euphorbiaceae, do gênero Manihot conhecida também por 

mandioca de mesa, macaxeira ou aipim é considerado um produto hortícola, em virtude de suas 

peculiaridades de cultivo e por ser comercializada juntamente com as demais hortaliças. A mandioca é 

uma planta tropical perene e lenhosa, adaptada a solos de baixa fertilidade, podendo ser propagada por 

estacas ou sementes (VIANA et al., 2001).  

Entre todas as culturas, a mandioca (Manihot esculenta) é considerada a de mais alta 

produtividade de calorias e a de maior eficiência biológica como fonte de energia, além de apresentar 

boa adaptação a solos deficientes em nutrientes (NASSAR, 2006).  
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O cultivo da mandioca pode ter ciclos de menos de um ano quando a finalidade é o consumo in 

natura ou mais de dois anos quando para a indústria. Em decorrência disso, a cultura está sujeita a 

vários ciclos de infestação de plantas daninhas. Estas são favorecidas ainda pela arquitetura da copa, 

pelo espaçamento de cultivo e pelo lento crescimento inicial da mandioca. A intensidade da 

competição imposta pelas plantas daninhas varia com a duração do período de convivência e estádio 

da cultura. Manter a cultura livre de quaisquer outras plantas na entrelinha ou mesmo entre plantas 

pode favorecer a erosão do solo, impedir ciclagem de nutrientes e dificultar o manejo de pragas e 

doenças, promovendo baixa sustentabilidade à atividade (SILVA et al., 2007). 

Segundo Shaw (1956), um conceito amplo de planta daninhae que ele as enquadra como "toda e 

qualquer planta que ocorre onde não é desejada". Um conceito mais voltado às atividades 

agropecuárias é exaltado na definição proposta por BLANCO (1972) que define como planta daninha, 

“toda e qualquer planta que germine espontaneamente em áreas de interesse humano e que, de alguma 

forma, interfira prejudicialmente nas atividades agropecuárias do homem”. A presença das plantas 

daninhas em convivência com as culturas pode prejudicar certas práticas culturais e a colheita, e isso 

está relacionado de tal maneira, que qualquer um desses pode ser limitante para a expressão ótima dos 

demais. A partir da identificação das espécies, foram determinados os parâmetros fitossociológicos. 

Entre as práticas de manejo utilizadas nos mandiocais, o controle de plantas daninhas é muitas 

vezes negligenciado pelos pequenos produtores por acreditarem que, por ser essa cultura rústica, não 

precisam se preocupar com o controle. Todavia, entre os fatores bióticos, essas plantas são tidas como 

um dos principais componentes do agro ecossistema da cultura que interferem no desenvolvimento e 

na produtividade da cultura da mandioca (ALBUQUERQUE et al., 2008. 

O grau de interferência das plantas daninhas depende de fatores ligados à própria cultura, à 

comunidade infestante, ao ambiente e ao período em que elas convivem (SILVA et al., 2007).  

Segundo Azevedo et al. (2000), a cultura da mandioca possui crescimento inicial lento, o que 

deixa o solo descoberto, facilitando dessa forma o desenvolvimento de plantas daninhas que 

competem pelos fatores de produção. A presença dessas plantas na área de cultivo pode resultar em 

redução no número, na massa seca e no teor de amido de raízes de mandioca. 

Em geral, a interferência das plantas daninhas altera o crescimento e o desenvolvimento das 

plantas de mandioca, causando-lhes redução do tamanho, peso e número de raízes. De acordo com 

Peressin e Carvalho (2002), os gastos com controle das plantas daninhas nos mandiocais representam 

aproximadamente 40% do custo de produção. Segundo esses autores, não controlar as invasoras pode 

provocar reduções em até 70% no rendimento da cultura. Todavia, a magnitude dessa redução 

depende, entre outros fatores, das espécies infestantes presentes na área. 

Neste aspecto este trabalho tem como objetivo identificar e quantificar as espécies espontâneas 

presentes numa área de cultivo de mandioca. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O levantamento fitossociológico foi realizado no assentamento Santa Isabel localizado na 

cidade Girau do Ponciano em um cultivo de mandioca. Foi utilizado um quadrado vazado de madeira 

com dimensão de 0,25 m², jogado de forma aleatória na parcela útil, foram realizadas oito amostras. 

Todas as plantas daninhas que estiverem na área amostrada foram coletadas, identificadas por família, 

nome científico, e nome comum, contando-se também o número de cada espécie, utilizando 

metodologia semelhante à utilizada por Kuva et al. (2000). Em cada amostragem, as plantas daninhas 

de cada espécie foram cortadas rente ao solo, colocadas em sacos de papel, devidamente identificadas 

e separadas por espécies e famílias, conforme Lorenzi (2008). A partir da identificação das espécies, 

foram determinados os parâmetros fitossociológicos (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974): 

a) Densidade (D): número total de indivíduos por espécie/número total de quadrados obtidos (área 

total); b) Densidade Relativa (Dr): (densidade da espécie x 100)/densidade total de todas as espécies; 

c) Frequência (F): número de quadrados que contém a espécie/número total de quadrados obtidos 

(área total); d) Frequência relativa (Fr): (frequência da espécie x 100)/frequência total das espécies; 

e) Abundância (A): número total de indivíduos por espécie/número total de quadrados que contém a 

espécie; f) Abundância relativa (Ar): (abundância da espécie x 100)/abundância total de todas as 

espécies. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No levantamento fitossociológico foram identificadas 10 espécies de plantas daninhas, 

agrupadas em sete famílias. As principais famílias presentes foram Malvaceae e Poaceae. Indivíduos 

pertencentes a família Malvaceae apresenta plantas herbáceas, subarbustos, arbustos, arvore e lianas. 

As famílias que apresentaram maior número de espécies foram Malvaceae e Poaceae com um total de 

três a duas espécies para cada família. Para Oliveira e Freitas (2008) Asteraceae e Poaceae são duas 

principais famílias de plantas daninhas existentes no Brasil. Segundo Maciel et al. (2010), várias 

espécies da família Poaceae são perenes e produzem grande quantidade de sementes, aumentando seu 

poder de disseminação e colonização de diferentes ambientes.  

Cardoso et al. (2013), em Estudo de fitossociologia de uma cultura de mandioca no Estado 

brasileiro da Bahia, também encontrou um maior número de espécies de Poaceae. A ocorrência desta 

família com um maior numera de espécies também foi registrado na região amazônica. Onde as 

demais famílias encontradas  no cultivo da mandioca foram Alismataceae; Nyctiaginaceae; 

Asrteraceae; Euporbiacae; Turneraceae. 

 

Tabela1. Relação de espécies identificadas no levantamento fitossociológico realizado na 

cultura de mandioca. 

Família Nome ciêntifico Nome comum 

Alismataceae Echinadorus grandiflorus Chapéu de couro 

Nyctiaginaceae Boerhavia difusa L. Pega pinto 

Poaceae Trestachya luostachya Capim de flexa 

Asrteraceae Alcanthospermu maustrale (Loefl) Carrapicho de carneiro 

Malvaceae Pavonia cancellata Malva rasteira 

Malvaceae Sida cordifolia L. Malva 

Poaceae Cynodon dactylon Pers. Capim seda 

Euphorbiaceae Commelina erecta Santa Luzia 

Malvaceae Watheria indica L. Malva branca 

Turneraceae Turnera seibeilata Flor do Guarujá 

 

As espécies Alcanthospermum australe e Boerhavia difusa apresentam maiores valores para 

freqüência, freqüência relativa, densidade, densidade relativa, abundância e abundância relativa. 

Segundo BARCELOS et al. 2011, a espécie Alcanthospermum australe  é amplamente distribuída pelo 

Brasil, crescendo vigorosamente em solos agrícolas principalmente os originados de campo,  cerrados 

de textura arenosa; ainda de acordo com ALCÂNTARA; CARVALHO 1985, Alcanthospermum 

australe é bastante comum em mandiocas na região mineradora de diamantina, em minas gerais.  

A espécie que foi menos encontrada foi a Echinadorus grandiflorus, apresentado menor valor 

para freqüência, freqüência relativa, densidade, densidade relativa, abundância e abundância relativa. 
 

Tabela 2. Numero de presença em quadrado (NQ), numero de indivíduos (NI), frequência (F), 

frequência relativa (Fr), densidade (D), densidade relativa (Dr), abundancia (A), abundancia relativa 

(Ar). 

Especies NQ NI F Fr(%) D Dr(%) A Ar(%) 

Alcanthospermum 

australe (Loefl) 

8 12 1 15,1 1,5 14,8 1,5 10 

Watheria indica L. 5 10 0,62 9,39 1,25 12,3 2 13,3 

Sida cordifolia L. 4 8 0,5 7,57 1 9,90 2 13,3 

Cynodon dactylon Pers. 6 8 0,75 11,3 1 9,90 1,33 8,86 

Commelina erecta 7 9 0,87 13,1 1,12 11,0 1,28 8,53 

Pavonia cancellata 5 7 0,62 9,39 0,87 8,61 1,4 9,53 
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Turnera seibeilata 2 3 0,25 7,78 0,37 3,66 1,5 10 

Trestachya luostachya 7 11 0,87 13,1 1,37 13,5 1,57 10,4 

Boerhavia difusa L. 8 12 1 15,1 1,5 14,8 1,5 10 

Echinadorus 

grandiflorus 

1 1 0,12 1,81 0,12 1,18 1 6,66 

Total 54 79 6,6 100 10,1 100 15,08 100 

 

De acordo com Albuquerque et al. (2008), algumas das espécies de plantas daninhas que 

ocorrem em mandiocais podem ser consideradas como problemas locais ou regionais, pois cada região 

tem sua peculiaridade quanto às plantas daninhas predominantes, ainda que haja muitas delas em 

comum nas diversas regiões produtoras de mandioca no Brasil.  

A competição das espécies daninhas com a mandioca está dependente também da morfologia de 

sua parte aérea. Característica varietal importante, pois a mandioca e uma cultura que cobre pouco o 

solo e é pouco competitiva (ALBUQUERQUE et al. 2009). Havendo espaço assim para 

estabelecimento da pressão competitiva com a comunidade infetante. 

Levantamentos fitossociológicos foram realizados por vários autores na cultura da mandioca no 

Brasil, os quais identificaram inúmeras espécies de plantas daninhas, de distintos gêneros efamílias 

(AZEVÊDO et al., 2000; ALMENDRA, 2005; JOHANNS; CONTIERO, 2006; ALBUQUERQUE et 

al., 2008; GUGLIERI et al., 2009; HUZIWARA et al., 2009; PINOTTI et al., 2010; BIFFE et al., 

2010). 

 

CONCLUSAO 

Encontrou-se um maior número de indivíduos pertencentes a família Malvaceae e Poaceae, 

onde as principais espécies que predominaram durante o levantamento foi Alcanthospermum australe 

(Loefl), Boerhavia difusa L,  Commelina erecta e Trestachya luostachya.  
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RESUMO: Nos plantios comerciais brasileiros, o meio de propagação mais utilizado para o mamoeiro 

é o uso de semente, uma vez que é a melhor maneira de propagação. Objetivou-se através da realização 

deste trabalho avaliar o índice de germinação de sementes de duas variedades de mamão (Carica papaya 

L.) em substrato Bioplant®, que são as variedades mamão Havaí e mamão Formosa, evidenciando qual 

variedade houve acréscimo significativo na germinação e o desenvolvimento mais eficiente no 

desempenho da plântula. A semeadura das sementes ocorreu em bandejas de isopor contendo 200 células, 

sendo utilizado para cada variedade 20 células, semeadas 3 sementes em cada, sob o substrato Bioplant®. 

As sementes de mamão Formosa mostraram maior adaptação sob o substrato Bioplant®, sendo seu índice 

de germinação maior do que o mamão Havaí e mostrando mais vigor nas condições que ambas as 

variedades foram submetidas. Dessa forma, o mamão Formosa mostrou melhor resposta as condições 

proporcionadas pelo substrato em relação ao mamão Havaí. 

 

PALAVRAS CHAVE: Fruticultura, Sementes, Teste de germinação. 

Seed germination index of two varieties of papaya (Carica papaya L.) under 

the Bioplant substrate. 

ABSTRACT: In Brazilian commercial plantations, one form of propagation most used for papaya is the use 

of seed, since it is a better way of propagation. This work objected to evaluate the seed germination index of two 

varieties of papaya (Carica papaya L.) on the Bioplant® substrate, which are the Havaí and papaya Formosa 

varieties, evidencing which variety was a significant increase in germination and the most efficient development 

in the seedling performance.  Seed sowing occurred in Styrofoam trays containing 200 cells, being used for each 

variety 20 cells, seeded 3 seeds each under the Bioplant® substrate. The seeds of papaya Formosa showed 

greater adaptation under the substrate Bioplant®, being its germination index greater than the papaya Havaí and 

showing more vigor in the conditions that both were submitted. In this way, the Papaya Formosa showed better 

response the conditions provided by the substrate Bioplante in relation to the Havaí papaya. 

KEYWORD: Fruticulture, Sseeds, Germination test. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Dentro da fruticultura, a cultura do Carica papaya L. pertencente à família Caricaceae vem 

registrando nos últimos anos, acréscimos significativos no país, tanto na área cultivada quanto na 

produtividade. Essa expansão tem sido conseqüência da grande aplicação de tecnologias na cultura, e das 

importantes propriedades nutricionais e ao excelente sabor do fruto e das vantagens econômico-

financeiras proporcionadas pelas elevadas produção do mamoeiro e pelas condições favoráveis a 
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expansão do mercado interno e, principalmente, externo em função do alto padrão de qualidade 

apresentado pelo fruto brasileiro (MARTINS; COSTA, 2003). 

O fruto do mamão (Carica papaya L.) é uma baga de forma variável de acordo com o tipo de flor, 

podendo ser arredondado, oblongo, elongata, cilíndrico e piriforme. A casca é fina e lisa, de coloração 

amarelo-clara a alaranjada, protegendo uma polpa com 2,5 cm a 5 cm de espessura e de coloração que 

pode variar de amarelo a avermelhada. O fruto pode atingir até 50 cm de comprimento e pesar desde 

algumas gramas até 10 quilos. As sementes do mamoeiro são pequenas, redondas, rugosas e recobertas 

por uma camada mucilaginosa, apresentando coloração diferente para cada variedade (TRINDADE, 

2000). 

A planta pode ser propagada por meio de sementes, de estacas, e de enxertia. Os produtores 

brasileiros, entretanto, preferem produzir mudas das sementes. Entre dez e vinte dias após a semeadura 

ocorrerá a germinação (FARIA et al., 2009). 

No Brasil, apesar de ser um insumo relativamente novo, há um grande interesse por substratos. 

Além de apresentar vantagens comprovadas, como melhoria das condições fitossanitárias, menores 

índices de perda no campo, após transplante e aumento da produtividade, também se baseiam em uma 

indústria de reciclagem de resíduos (ZORZETO,2011). 

O termo substrato aplica-se a todo material sólido, natural, sintético ou residual, mineral ou 

orgânico distinto do solo, que colocado em um recipiente de forma pura ou em mistura permite o 

desenvolvimento do sistema radicular, desempenhando, portanto, um papel de suporte para a planta 

(ABAD; NOGUEIRA, 1998).  

Como características desejáveis, os substratos devem apresentar baixo custo, disponibilidade nas 

aproximidades da região de consumo, suficiente teor de nutrientes, boa capacidade de troca de cátions, 

relativa esterilidade biológica, e permitir a geração e a retenção de umidade (KONDURU ET AL., 1999)  

Objetivou- se com essa pesquisa avaliar o índice de germinação de sementes da variedade de 

mamão Havaí e Formosa, e o melhor no desempenho da plântula no substrato Bioplant®.   

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
O experimento foi realizado em Casa de Vegetação da Universidade Estadual de Alagoas Campus 

I, no município de Arapiraca- AL, possuindo clima tropical quente e úmido, com estação seca no inverno 

a classificação do clima conforme Koppen é As’ EMBRAPA (2017).  

A semeadura de sementes das duas variedades de mamão (Carica papaya L.), sendo as variedades 

Havaí e Formosa ocorreu em bandeja de isopor contendo 200 células. Foi usado apenas 40 células, sendo 

20 para cada variedade e em cada célula foi semeado 3 sementes sob substrato Bioplant® composto por 

fibra de pó de coco (Figura 1). 

Figura 1. Semeadura de sementes em bandeja de isopor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise da figura 2, revelando o índice de velocidade de germinação (IVG) aponta que o mamão 

Formosa com IVG 1,068 mostrou desenvolvimento significativo com o uso do Bioplant® em relação ao 

mamão Havaí com IVG 0,4745. 
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A germinação das sementes iniciou-se 16 dias após a semeadura, e foi acompanhada diariamente. 

Deve-se levar em consideração que a luz, a temperatura e a umidade do substrato é de vital importância 

para a germinação de sementes. 

Destaca-se ainda que a variedade de mamão Formosa apresentou um desenvolvimento da plântula 

mais eficiente em comparação com a variedade de mamão Havaí.  

Segundo Crippa e Ferreira (2015) o substrato Bioplant® também mostrou eficiência em mudas, 

proporcionando mudas de repolho com maior comprimento de folha, largura de folha, comprimento de 

raiz, peso seco da parte aérea e peso seco parte raiz, quando comparado aos demais substratos utilizados. 

Porém, resultados negativos foram encontrados por Ferreira et al. (2010) que constatou a ineficiência do 

substrato Bioplant® comparado com os substratos areia e vermiculita na promoção da porcentagem e da 

velocidade de emergência de plântulas de Rollinia mucosa. 

De modo geral, busca por novas alternativas de substrato é de suma importância, porém são necessários 

estudos sobre adaptação das culturas neste meio, e que estes estudos considerem em seus resultados os aspectos 

físicos e químicos dos substratos (KLEIN, 2015). 

Figura 2. Índice de velocidade de germinação das sementes do mamão. 

 
                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONCLUSÃO 
O mamão Formosa mostrou resposta significativa no índice de germinação em comparação com o 

mamão Havaí.  

As análises realizadas em Casa de Vegetação são ferramentas complementares para a seleção do 

substrato mais adequado para a germinação de sementes da cultura de interesse. 
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RESUMO: Os estuários são ambientes extremamente importantes para a reprodução, ciclo de vida e morada 

de diversas espécies de seres vivos aquáticos. A salinização destes ambientes acarreta em perdas de 

biodiversidade local e prejudica a estrutura e diversidade trófica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

comunidade mesozooplanctônica à luz da variação da salinidade no estuário do rio Coruripe. As amostras foram 

coletadas em dois pontos distintos, um deles dentro do estuário um pouco à dentro do rio e o outro no final do 

estuário, na desembocadura com o oceano Atlântico. Os organismos foram coletados de acordo à variação da 

maré (Baixamar, enchente, preamar e vazante), com rede de plâncton de 30 cm de abertura de boca e 300 μm de 

tamanho de malha. A estrutura da comunidade mesozooplanctônica do rio Coruripe foi representada, 

predominantemente, por organismos de água salgada, para ambos os pontos de coleta, sendo não esperado, ou 

esperado apenas durante o período de seca na região, quando os fluxos pluviométricos representam baixos 

valores. É possível que o estuário do rio Coruripe esteja sofrendo salinização. Fato que pode não estar 

relacionado somente ao baixo índice de precipitação no local para as estações coletadas. 

 

PALAVRAS CHAVE: resposta ambiental, zooplâncton, impacto estuarino. 

 

Mesozooplankton from Coruripe river estuarine system: is the salinity 

affecting the zooplankton composition? 

ABSTRACT: Estuaries are extremely important environments for breeding, life cycle and habitat of several 

species of aquatic living beings. The salinization of these environments causes losses of local biodiversity and 

damages the structure and trophic diversity. The objective of this work was to evaluate the mesozooplanktonic 

community according to the salinity variation in the Coruripe river estuarine system. The samples were collected 

at two distinct points, one within the estuary and the other at the end of the estuary, at the river mouth forward 

the Atlantic Ocean. The organisms were collected according to the variation of the tide (low, flood, high and 

ebb), with plankton net of 30 cm of opening of mouth and 300 μm of mesh size. Saltwater organisms for both 

collection points predominantly represented the structure of the mesozooplankton community of the Coruripe 

River, and it is not expected or expected only during the dry period in the region when the rainfall flows 

represent low values. It is possible that the estuary of the Coruripe river is undergoing salinization. This fact may 

not be related only to the low rainfall index at the site for the collected seasons. 

 

KEY WORDS: environmental return, zooplankton, estuarine impact. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Zooplâncton 

 

Os organismos zooplanctônicos possuem uma função chave na teia trófica, sendo que estes organismos 

também influenciam o funcionamento e a produtividade de ecossistemas aquáticos através, principalmente, do 

impacto sobre a dinâmica de nutrientes (ABDUL et al., 2016). O zooplâncton é um excelente indicador de 

mudanças em ecossistemas aquáticos e sobre mudanças climáticas. 
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Os organismos zooplanctônicos são essenciais para a transferência trófica de matéria e energia para os 

demais níveis tróficos em ecossistemas aquáticos; uma vez que se trata de organismos consumidores primários e 

consumidores secundários (CAVALCANTI; LARRAZÁBAL, 2004); sendo os primeiros possuindo o hábito 

alimentar de herbivoria, consumindo principalmente microalgas constituintes do fitoplâncton; e o segundo grupo 

possuindo hábitos alimentares de carnivoria, constituindo-se de carnívoros de primeira ordem e carnívoros de 

segunda ordem. 

O conhecimento sobre a abundância e a distribuição destes organismos e sobre a resposta deles aos 

componentes abióticos ecológicos pode servir como um guia para gestão ambiental e desenvolvimento 

sustentável de recursos pesqueiros, predizendo o impacto de atividades antrópicas sobre a pesca (ABDUL et al., 

2016). 

 

Estuários 

 

Estuários representam a porção final de uma bacia hidrográfica, onde a água do mar, costeira, é diluída 

pela água carreada pelo sistema fluvial. Esta dinâmica dá origem a gradientes horizontais e, com frequência, a 

gradientes verticais, de salinidade. De modo geral, o teor salino na zona estuarina é inferior ao do mar (LAUT et 

al., 2014). 

Nos estuários podemos encontrar uma mistura instável de condições de água doce e salgada, 

movimentos de água, influências de marés e mudanças sazonais drásticas. Estes ambientes recebem altas 

concentrações de nutrientes de drenagem terrestre das suas fontes dulciaquícolas e são caracteristicamente 

ambientes altamente produtivos. A temperatura e a salinidade variam grandemente com a atividade das marés e 

com as estações do ano (CAVALCANTI; NEUMANN-LEITÃO; VIEIRA, 2008; LAUT et al., 2014). 

Estes ambientes sempre contribuíram para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas, pois 

são locais adequados para a instalação de portos; sendo áreas férteis, podendo produzir grandes quantidades de 

matéria orgânica; constitui uma via de acesso importante para o interior do continente e suas águas são 

renovadas periodicamente sob a influência das marés (ABDUL et al., 2016; CAVALCANTI; NEUMANN-

LEITÃO; VIEIRA, 2008). 

Principalmente devido à falta de estudos relacionados à avaliação ambiental usando o zooplâncton no 

rio Coruripe, este trabalho teve por objetivos a avaliação da comunidade mesozooplanctônica do estuário do rio 

Coruripe por meio da variação nas densidades; além de fazer correlação da ocorrência dos grupos com a 

salinização do estuário. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Caracterização da área 

 

A bacia hidrográfica do rio Coruripe situa-se no Estado de Alagoas e sua foz dista, ao sul, cerca de 100 

km de Maceió, capital alagoana. Está localizada no centro do estado, sendo delimitada pelas coordenadas 

geográficas 9º15’ e 10º10’ de latitude sul e 36º05’ e 36º45’ de longitude oeste. Sua área de drenagem é 

aproximadamente igual a 1.694 Km², tratando-se de uma bacia considerada pequena. Sua porção mais alta está 

inserida na zona fisiográfica do semiárido e sua foz na Mata Atlântica, sendo a maior bacia totalmente inserida 

no estado alagoano (FARIAS JR, 2006; MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA-JUNIOR, 2005). 

As taxas pluviométricas da bacia hidrográfica são caracterizadas por uma precipitação média anual que 

compreende 1.100 mm, mas com uma variação espacial, oscilando entre um mínimo de 650 mm/ano na região 

de Arapiraca, na parte alta da bacia, e um máximo de até 1.500 mm/ano na região de Pindorama, na faixa 

litorânea. O trimestre mais chuvoso ocorre entre maio e agosto, em praticamente toda a bacia, enquanto os meses 

menos chuvosos concentram-se no período do verão, entre os meses de novembro a fevereiro 

(MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA-JUNIOR, 2005). A vazão do rio Coruripe compreende, anualmente, 

uma taxa da ordem de 8,0 m3/s. As suas vazões mínimas compreendem valores que variam de 2,0 m3/s a 0,27 

m3/s. Há registros, na série histórica do rio, de vazões nulas, comprovando que ele possui características de 

intermitência, mesmo que isso ocorra com pouca frequência (FARIAS JR, 2006). 

 

Metodologia de campo 

 

As coletas foram realizadas no período diurno dos dias 16 de março de 2014 (período seco) e 11 de 

setembro de 2014 (período chuvoso), de acordo com as variações nos regimes de marés (preamar - PM, vazante - 

VZ, baixamar - BM e enchente - EN) em uma maré de sizígia, obtendo um total de 16 amostras correspondentes 

aos dois pontos de coleta definidos (P1 – estuário; P2 – desembocadura). Os dias das coletas foram escolhidos de 

acordo com a tábua de marés disponível no site oficial da Marinha do Brasil (Diretoria de Hidrografia e 

Navegação - DHN), compreendendo maiores diferenças de amplitude de uma preamar para uma baixa-mar. 
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Os organismos foram coletados nos pontos de coletas demarcados na figura 01, no estuário do Rio 

Coruripe, de acordo com as seguintes coordenadas geográficas: ponto 01: Latitude -10,151127 (10º09’06.59”S) e 

Longitude -36,154999 (36º09’16.90”W) - Estuário; ponto 02: Latitude -10,157925 (10º09’20.72”S) e Longitude 

-36,149875 (36º09’04.53”W) – Desembocadura. Foram coletados os organismos mesozooplanctônicos mais 

próximos da superfície através de rede de plâncton cônica de náilon com malha de 300 µm e abertura com 

diâmetro de 30 cm, com arrastos do tipo subsuperficial seguindo uma trajetória retilínea contra o fluxo de água. 

Cada arrasto durou cinco minutos. Após coletado, o material foi acondicionado em solução de formaldeído a 4%, 

para ser conservado durante o período de tratamento das amostras e identificação dos táxons. A salinidade do 

ponto de coleta foi determinada através de refratômetro manual. 

 

 
Figura 01 – Estuário do Rio Coruripe, Alagoas, Brasil. Pontos de coleta 01 (estuário) e 02 (desembocadura). Fonte: Google Earth. 

 

Metodologia de laboratório 

 

Para análise quali-quantitativa cada amostra foi lavada para a remoção do material particulado em 

suspensão de grande proporção e diluída em 500 mL de água; em seguida foi retirada uma sub-amostra de 10 

mL, com uma concha de acrílico. Cada sub-amostra foi colocada em uma placa de Bogorov e levada para o 

microscópio estereoscópio para a contagem, separação e identificação dos organismos. Para a identificação 

específica foram utilizadas lâminas para análise sob o microscópio óptico. 

 

Análise estatística 

 

Para a padronização dos dados e realização de testes de correlação foram utilizados os programas 

GraphPad Prisma 6® e o Microsoft Excel®. Foi realizado o teste de regressão linear para avaliar a correlação 

entre a salinidade e as densidades dos grupos, selecionados devido à maior frequência de ocorrência em ambos 

os períodos analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Variação da salinidade no estuário 

 

A salinidade no estuário do rio Coruripe sofreu uma variação significativa de acordo com a variação no 

regime de marés nos dois pontos de coleta. Para algumas marés, considerando a distância dos pontos de coleta, 

não houve uma variação tão significativa, como por exemplo, nas marés de baixa-mar, preamar e vazante, para o 

período seco; e preamar e vazante, para o período chuvoso (Figura 02). A grande diferença de salinidade na maré 

de enchente (período seco) pode ter sido gerada por uma força de vazão maior do rio Coruripe para o mar no 

intervalo de tempo entre a baixa-mar e a preamar, ou por diferenças na corrente de água advinda do oceano no 

processo de mistura com a água doce advinda dos afluentes do rio, uma vez que a água doce é menos densa do 

que a água do mar, proporcionando assim que a maior quantidade de água doce possa ser concentrada mais à 

superfície do sistema aquático, fato este que explica os baixos valores de salinidade para a maré de enchente 

(período chuvoso), uma vez que, durante a coleta ocorreu influência direta da água da chuva pelo fato da coleta 

ter sido realizada concomitantemente ao processo de precipitação na região. 
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Figura 02 – Variação dos valores de salinidade no estuário, para os dois períodos do estudo (seco e chuvoso). (Legenda: PS – período seco; 

PC – período chuvoso; BM – baixamar; EM – enchente; PM – preamar; VZ – vazante). 

 

Densidades dos grupos zooplanctônicos vs salinidade 

 

A preocupação com a salinidade sobre os estuários é extrema, especialmente porquê estes ambientes 

funcionam como berçários para a maioria dos organismos aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada, 

e para a manutenção específica, pois, diversas espécies de organismos aquáticos sobrevivem apenas neste tipo de 

ambiente. 

O zooplâncton tem sido amplamente utilizado como ferramenta de avaliação ambiental, tanto no que se 

refere à aspectos ecológicos quanto em outros aspectos, como o toxicológico (NIZZETTO et al., 2012; SOUZA-

PEREIRA; CAMARGO, 2004). 

A distribuição dos grupos constituintes do mesozooplâncton no estuário do rio Coruripe apresentou 

tendências ao aumento da densidade quando correlacionada ao aumento da salinidade, isso em ambos os pontos 

de coleta. O teste de regressão linear apresentou correlação significativa, com a salinidade, apenas para o grupo 

Chaetognatha. Porém, é notável a tendência de aumento de densidades concomitante ao aumento da salinidade. 

O que indica que o estuário do rio Coruripe pode estar passando por um processo de salinização acentuada, uma 

vez que os táxons representantes de ambientes de água salobra e/ou doce não foram registrados em nenhuma 

amostra, tanto no período seco quanto no período chuvoso (Figura 03). 

Alguns biomarcadores enzimáticos essenciais para o funcionamento do organismos, como a 

acetilcolinesterase, foram avaliados com o uso de um copépode como modelo, observando a variação da ação 

destes biomarcadores em uma variação da salinidade durante o experimento, foi observado que a salinidade afeta 

o funcionamento dos biomarcadores avaliados, tendendo a reduzir suas atividades (CAILLEAUD et al., 2007). 

Um estudo que avaliou o desenvolvimento e a mortalidade de um copépode como organismo modelo 

revelou que a variação de salinidade foi determinante para o desenvolvimento desta espécie de ambiente 

estuarino sendo que os valores de que compreenderam 15‰ mostraram um melhor desenvolvimento para os 

nauplii de copépode e as variações extremas (de 0‰ à 35‰) apresentaram um efeito negativo na sobrevivência 

dos nauplii (DEVREKER; SOUISSI; SEURONT, 2004). Bem como pode ter efeito sobre a mobilidade de 

alguns organismos  (SOUISSI et al., 2010). 

A variação e a acentuação da salinidade pode estar proporcionando uma mudança nas populações de 

organismos que habitam determinado ambiente. Algumas espécies podem se adaptar e tolerar valores de 

salinidade mais altos ou mais baixos, porém, algumas espécies não conseguirão (BEYREND-DUR et al., 2011). 

Essa plasticidade na adaptação faz com que o ambiente que esteja sendo afetado proporcione uma seleção de 

espécies, isso pode produzir uma redução da diversidade específica naquele local, excluindo populações de seres 

por pressão seletiva. 

A presença apenas de organismos que caracterizam ambientes de água salgada, nesta pesquisa, 

demonstra que o estuário do rio Coruripe está passando por um processo de salinização. Esta salinização pode 

ser um fator chave para a redução das populações de seres vivos que somente toleram um regime de variação de 

salinidade intermediário entre a água oceânica e a água provinda do rio. 
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Figura 03 – Teste de regressão linear entre a salinidade e as densidades dos táxons mais frequentes para ambos os períodos analisados (seco e 
chuvoso). 

 

CONCLUSÃO 

 

A estrutura da comunidade zooplanctônica do estuário do rio Coruripe mostrou-se representada por 

organismos de água salgada, sendo não esperado, ou esperado apenas durante o período de seca na região, 

quando os fluxos pluviométricos representam baixos valores. A distribuição da comunidade zooplanctônica 

dentro do estuário apresentou um comportamento de possível impacto através de dois fatores; um deles é sobre o 

represamento do rio e o outro é sobre os baixos índices de chuvas na região durante os períodos de coleta. 
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RESUMO: Cartilha didática é um recurso metodológico inovador que contribui para aprendizagem dos 

conteúdos sobre os animais peçonhentos. Este estudo teve o objetivo de apresentar a comunidade escolar do 

agreste alagoano, os animais peçonhentos de importância médica e contribuir para minimizar os acidentes 

causados por estes agentes agressores na região. A cartilha foi apresentada aos alunos de uma escola de ensino 

médio localizada na cidade de Arapiraca-Alagoas, no ano de 2016. Para investigar o conhecimento dos alunos 

sobre as serpentes peçonhentas, foi apresentado um catálogo ilustrativo com as principais espécies de 

importância médica da região e a partir deste material, houve momentos de discussão sobre a importância 

ecológica da biodiversidade deste ambiente e os aspectos preventivos necessários para evitar este tipo de 

enfermidade. Os resultados demonstram que 70% dos alunos não conhecem as serpentes peçonhentas, 

representadas pelas famílias Viperidae e Elapidae, nem sabem diferencias estas espécies, das não peçonhentas da 

família Colubridae. Além destes aspectos, 90% dos alunos, relataram que seus familiares não utilizam nenhum 

recurso preventivo para evitar os acidentes em suas atividades laborais devido aos fatores ambientais e 

climáticos da região, tornando-se vulneráveis a serem vítimas deste tipo de acidente. A partir das ilustrações 

demonstradas, os alunos puderam conhecer as espécies peçonhentas e não peçonhentas mais frequentes da região 

e os cuidados preventivos para evitar enfermidades. Desta forma, pode-se concluir que a cartilha didática é um 

recurso metodológico eficiente para promover a aprendizagem dos conteúdos de zoologia, e contribui para 

minimizar as estatísticas sobre os acidentes ofídicos na região.  

Palavras Chave: Ensino, Zoologia, Ecossistema.   

 

The use of a didactic primer as a methodological resource for learning 

snakes of medical importance in the State of Alagoas 

 
ABSTRACT: The didactic primer is an innovative methodological resource that contributes to learning the 

contents about venomous animals. The objective of this study was to present the school community of the 

Alagoan wilderness, the venomous animals of medical importance and to contribute to minimize the accidents 

caused by these aggressive agents in the region. The booklet was presented to students of a high school located 

in the city of Arapiraca-Alagoas, in the year 2016. To investigate the students' knowledge about venomous 

snakes, an illustrative catalog was presented with the main species of medical importance of the region and from 

this material, there were moments of discussion about the ecological importance of the biodiversity of this 

environment and the preventive aspects necessary to avoid this type of disease. The results show that 70% of the 

students do not know the venomous snakes represented by the families Viperidae and Elapidae, nor do they 

know the differences of these species, from the non-venomous species of the Colubridae family. In addition, 

90% of the students reported that their families did not use any preventive measures to avoid accidents in their 

work activities due to environmental and climatic factors in the region, making them vulnerable to being victims 

of this type of accident. From the demonstrated illustrations, the students were able to know the most frequent 

venomous and non-venomous species of the region and the preventive care to avoid diseases. In this way, it can 

be concluded that the didactic book is an efficient methodological resource to promote the learning of the 

contents of zoology, and contributes to minimize statistics on ophidian accidents in the region. 

 

KEYWORD: Teaching, Zoology, Ecosystem. 
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RESUMO: A pesquisa da espécie Tacinga Inamoena (Quipá) no Povoado Xingozinho, tem como 

finalidade, fazer um levantamento da quantidade presente na região e a sua preservação. A 

importância se dá pelo fato de não haver pesquisas realizadas no local. A pesquisa se enquadra no 

contexto social, pois se trata de uma planta nativa, sendo importante a pesquisa dessa espécie, pois 

envolve seu contexto social, em relação à identidade cultural sertaneja, sendo inserida em nosso bioma 

predominante, ou seja, a caatinga.  
 

 

PALAVRAS CHAVE: Cactácea; Caatinga e Xerófitas 

 

Predominance of Tacinga Inamoena (Quipá), in the Xingozinho Village, in 

the municipality of Paulo Afonso-BA. 
 

ABSTRACT: The research of the species Tacinga Inamoena (Quipá) in the Xingozinho Village, 

aims to survey the amount present in the region and its preservation. The importance is given by the 

fact that there are no surveys conducted in the area. The research is framed in the social context, 

because it is a native plant, being important the research of this species, because it involves its social 

context, in relation to the cultural identity of the sertaneja, being inserted in our predominant biome, 

that is, the caatinga. 

 

KEYWORDS: Cactaceae; Caatinga and xerophytes. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo foi realizado através de discentes do curso Licenciatura em Geografia, da Universidade Federal 

de Alagoas, Campus do Sertão. Trata-se de resultados de uma pesquisa através da disciplina Projetos 

Integradores 5 (GELS037), ofertada no 6º período do curso (2015.2). A feitura da pesquisa foi realizada no 

período de Maio a Junho de 2016.   A Tacinga Inamoena (quipá) é uma espécie da família das cactáceas e tem 

origem na região árida da caatinga do nordeste do Brasil, podendo ser encontrada facilmente nessa região, onde 

o clima é quente e seco.  A tacinga Inamoena (quipá) possui frutos alaranjados de sabor cítrico e pode ser 

utilizado como alternativa alimentar. 

A disciplina de Projetos Integradores 5 ( P.I) teve em sua base, discorrer sobre algumas espécies de 

cactáceas existentes em nosso bioma, além da Tacinga Inamoena
6
. Espécies estas que estão presentes em nossas 

                                                           
6
 Espécies como: Coroa de Frade (Melocactus bahiensis) e o Mandacaru (Cereus jamacaru). São espécies que 
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redondezas, porém, possuem uma abordagem de sua importância que deixa a desejar, passando somente pelo 

conhecimento popular existente na área de estudo e em sua localidade. 

 
Imagem1: Recorte da área percorrida até o ponto de pesquisa, retirado do Google Earth. Saindo 

de Paulo Afonso-BA até o Povoado Xingozinho, sendo pertencente do próprio município. 

 

Segundo Francisco (2016) O bioma caatinga apresenta uma vegetação adaptada ao clima seco e a pouca 

quantidade de água. Algumas plantas conseguem armazenar água, outras possuem raízes superficiais para captar 

a maior quantidade de água da chuva. No caso a Tacinga Inamoena (quipá) está no grupo das plantas que 

conseguem armazenar água.  

O bioma caatinga possui uma extensão territorial de 734.478 km², abarcando os Estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o norte do Estado de Minas Gerais. O 

clima é semiárido e o solo é raso e pedregoso composto por vários tipos diferentes de rochas. A degradação do 

bioma através da ação do homem já modificou cerca de 80%da cobertura original da caatinga, que hoje possui 

menos de 1% de sua área protegida em 36 unidades de conservação, que não permitem a exploração de recursos 

naturais, (FRANCISCO, 2016) 

O presente trabalho de pesquisa e colheita de dados tem o objetivo de investigar a presença da cactácea 

na região rural de Paulo Afonso – BA, mais especificamente no povoado Xingozinho, com a finalidade de 

entender a sua preservação e possível degradação naquela região. O povoado Xingozinho localiza-se no 

município de Paulo Afonso, sendo 24km de distância a serem percorridos de onde partimos, até o local de coleta 

de dados. O trabalho possuiu os seguintes acompanhamentos de acordo com os objetivos traçados:  1) Discorrer 

sobre a predominância da espécie relatada na localidade referida; 2) Compreender a importância da Tacinga 

Inamoena (Quipá) para a comunidade; 3) Evidenciar o quanto a espécie pode contribuir na alimentação dos seres 

existentes na região; 4) Refutar a relevância de pesquisar sobre mais espécies que resistem ao nosso bioma 

Caatinga; e 5) Visitar a localidade definida para realizar um estudo e análise do ambiente que a espécie está 

inserida. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A Região Nordeste apresenta um rico potencial para o desenvolvimento de pesquisas sobre as mais 

variadas espécies, principalmente a Tacinga Inamoena. No entanto, esse campo de pesquisa ainda não está sendo 

aproveitado da melhor forma possível. Como é sabido, a Região Nordeste tem um clima seco na maior parte do 

ano, sendo assim, possibilita a proliferação de várias espécies como por exemplo a Anadenanthera Colubrina, 

mais conhecido como Angico, este predominante na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica; o Luetzelburgia 

Auriculata, denominado também de Pau Mocó, ocorrendo na Caatinga, em período seco. 

A exemplo destes a Tacinga Inamoena é analisada por Souza, onde esta apresenta as características 

físicas, físico-químicas sobre tal espécie. 

O Quipá [Tacinga Inamoema (k; Schum.) N. P. Taylor e Sttupy (= Opuntia inamoema) ], planta nativa 

da região semiárida, encontra-se adaptada às condições climáticas e físicas da região. Seus frutos cladódios têm 

sido, ao longo dos últimos tempos, utilizados na alimentação animal, enquanto que na alimentação humana 

apenas em situações de escassez com a finalidade de complementar a alimentação ou, em muitos casos, como 

única opção de alimento. (SOUZA, p. 6-7, 2005). 

                                                                                                                                                                                     
também estão presentes em nosso bioma Caatinga e que são símbolos de resistência em meio as dificuldades 

climáticas que nossa região se encontra. 
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Como a própria autora diz, a população utiliza o Quipá para duas finalidades, uma para alimentação dos 

animais, a outra para consumo próprio. Diante de tal indagação percebe-se a dificuldade encontrada pela 

população do semiárido que sofre com a seca. Sendo tal espécie a responsável para suprir tais situações 

desconcertantes. 

A análise da predominância da Tacinga Inamoena (Quipá) na região de Paulo Afonso - BA tem sua 

importância no que se refere a investigação do local onde é encontrada a cactácea, fato que se torna ainda mais 

pertinente por não existir nenhuma pesquisa específica da localização da espécie na região, apesar da degradação 

da caatinga ainda foi possível encontrar com abundância a Tacinga Inamoena (Quipá) nas proximidades do 

Povoado Xingozinho em Paulo Afonso BA, contabilizando cerca de 323 espécies na área onde foi demarcada. 

 
Imagem 2: Recorte aproximado do Povoado Xingozinho, local da pesquisa, retirada do Google 

Earth. 

Podemos perceber a área demarcada pela ferramenta do Google Earth, que o ponto verde representa a 

área em que coletamos os dados das espécies. A distância dos pontos demarcados é de 1,5km, que é da área onde 

fizemos a pesquisa a centralidade do povoado. A seguir, duas imagens. Uma da área mais aproximada e outra 

que fotografamos para mostrar mais de perto como é a área exemplificada. 

Veremos que na primeira imagem, o ponto verde localiza exatamente onde foram encontradas as 

espécies da Tacinga Inamoena. Na imagem a seguir, podemos observar que a espécie foi encontrada com o seu 

fruto exposto, visto que a época da pesquisa se tratava de um período chuvoso, em que as condições climáticas 

ajudavam bastante para o mesmo se desenvolver. 

A exposição de registros fotográficos ajuda a reforçar o quão a pesquisa pode ser proveitosa quando o 

objeto de estudo é encontrado e estudado a partir da orientação de medidas metodológicas. Com este trabalho, 

podemos sim observar que a presença da espécie abre também a discussão para o estudo de outras espécies de 

cactáceas que foram encontradas lá também. 

 
Imagem3: Registro da espécie em abundância, localizada na área que foi terminada para o estudo 

e a pesquisa. Fonte: Érikles Alves 
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Tabela 1. Características do fruto da Tacinga Inamoena.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
A coleta de dados resultou nas informações da área abrangente onde a espécie em questão se localiza. É 

importante salientar que a coleta de dados foi feita pelos discentes autores do artigo, tendo que se deslocarem 

através de recursos próprios, em um veículo automóvel, e utilizando o registro das fotografias em um aparelho 

de celular, pertencente a um integrante da equipe. A ferramenta do Google Earth foi utilizada também para 

demarcar a área de pesquisa e a para se ter uma visão de onde a espécie está inserida. A pesquisa de campo foi 

realizada nos dias 10 e 12 de maio de 2016, com duas visitas ao local (Povoado Xingozinho), tendo início às 14h 

e término às 16h. 

No Povoado Xingozinho, localizado no município de Paulo Afonso-BA, encontra-se uma área onde 

possui a vegetação caatinga, ou seja, local onde há predominância de árvores arbustivas, que conseguem 

armazenar água para sobreviverem neste ambiente. O local apresenta características para essa cactácea ser 

instalada e poder viver. 

O clima da localidade é semiárido assim como quase toda a sua redondeza, já que estamos falando de 

Sertão.  As temperaturas giram em torno de 27 e 36 graus Celsius, sendo que o mês de Julho é o mais frio em 

relação às temperaturas citadas. 

 
Imagem 3: Amostra da espécie encontrada em abundância. Fonte: Janderson Thiago. 

Podemos perceber exemplares da espécie encontrada nas proximidades de presença de rochas, o que se 

trata de uma das características da espécie, estar presenta próximo a rochas sedimentares que sofreram o 

processo de transporte de sedimentos, pois sua localidade apresenta uma abundância de rochas divididas e 

espalhadas de formas semelhantes ao processo citado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com todo o trabalho realizado, os resultados da pesquisa foram expostos em forma de apresentação, na 

sala de aula. Como resultado, podemos observar que a presença da espécie no portal do INCT-Herbário da Flora 
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e dos Fungos
7
 ainda é desconhecida. Contudo, é importante destacar o trabalho realizado porque a espécie é 

presenciada não só no Povoado Xingozinho, mas também em diversas áreas das redondezas do município de 

Paulo Afonso-BA. 

Neste sentido é relevante pensarmos que o conhecimento sobre a espécie é de suma importância para a 

população nordestina, uma vez que a Tacinga Inamoema possibilita inúmeros estudos. Os atuais alunos e futuros 

pesquisadores podem ser considerados como responsáveis por análises mais esquematizadas acerca da espécie, e 

com as possíveis descobertas, torna-se relevante apresenta-las a sociedade pelo fato de que a falta de informação 

possibilite uma possível extinção da espécie. 

 

CONCLUSÃO 

O que podemos absolver desse processo é que segundo o site do INCT-Herbário Virtual da Flora e dos 

Fungos, a espécie só foi registrada no Raso da Catarina. Ou seja, concluímos que existem várias delas porque 

fomos observando todo o percurso e encontramos alguns exemplos. Não só no nosso percurso, mas em outros 

relatados também. A espécie aparece em abundância nas proximidades de Paulo Afonso e região.  

Também refutando a importância da pesquisa e do trabalho acadêmico na sociedade, que possui um 

grande papel para servi-la de modo intenso. À academia necessita deste contato com as imediações em que o 

discente está inserido, pois, é indispensável que não só universitário, mas a comunidade conheça o meio em que 

os mesmos estão inseridos.  

Outro fator que pode ser levado em consideração diz respeito ao conhecimento popular nordestino, onde 

este apresenta uma espécie de tradição na forma do cultivo da Tacinga Inamoena¸e esta alternativa ocorre pelas 

dificuldades impostas pelo clima, no entanto, torna-se relevante pensarmos além das situações árduas propostas 

pelas características da região, torna-se relevante preocuparmo-nos pelas ações políticas que muitas vezes agem 

em desacordo com a situação da sociedade. A falta de uma competência também nos remete ao desconhecimento 

científico sobre a espécie Tacinga Inamoena, fazendo com que haja poucos estudos sobre esse elemento peculiar 

da região Nordeste. 
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A incidência da tuberculose no município de Santana do Ipanema no 

decorrer do ano de 2016 
 

Janilo Ìtalo Melo Dantas 
8
  

 

RESUMO:  Desde anos anteriores até os atuais, o ser humano convive com agravos a saúde que podem 

alterar sua vida fisiologicamente atingindo o seu bem-estar. Como exemplo destes agravos, têm-se a tuberculose, 

doença infectocontagiosa que afeta diretamente alguns órgãos do ser humano, apresentando para cura um 

tratamento que deve ser extensivo e sensibilizado pelo portador da doença. O trabalho teve como objetivo 

identificar a incidência da tuberculose no município de Santana do Ipanema, Alagoas no decorrer do ano de 

2016, onde para obtenção de dados do trabalho, foram realizado análise, e um roteiro de entrevista aplicado a 

equipe de enfermagem e vigilância em saúde na secretaria municipal de saúde do município. Foram identificados 

no total 17 casos de portadores da doença, sendo que a maioria dos casos esteve presente na zona urbana com 

idades entre 16 a 59 anos. 13 casos foram do sexo masculino e apenas 4 do sexo feminino. Destacando que há 

uma necessidade de educação em saúde a ser fornecida para as pessoas do município.  

PALAVRAS CHAVE:  Doença, Número de casos, Rede municipal.   
 

 

The incidence of tuberculosis in the municipality of Santana do Ipanema in 

the course of 2016 

 
ABSTRACT: From previous years until the present, the human being coexists with health problems that can 

change his life physiologically reaching his well-being. An example of these diseases is tuberculosis, an 

infectious-contagious disease that directly affects some organs of the human being, presenting for cure a 

treatment that must be extensive and sensitized by the patient with the disease. The objective of this study was to 

identify the incidence of tuberculosis in the municipality of Santana do Ipanema, Alagoas, during the year 2016, 

where an analysis of the data was performed, and an interview script applied to the nursing team and surveillance 

in health department of the municipality. A total of 17 cases were identified, with the majority of cases being 

present in the urban area aged between 16 and 59 years. 13 cases were male and only 4 were female. Stressing 

that there is a need for health education to be provided to the people of the municipality.  

KEYWORDS: disease, number of cases, municipal network. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis, que apresenta 

transmissão direta, possuindo como principal transmissão formas de expelir saliva ao falar, no espirro e na tosse, 

afetando principalmente os pulmões e possivelmente apresentando sintomas como falta de ar e tosse prolongada, 

atingindo outros órgãos do corpo. No Brasil relacionado a doença, o ministério da saúde afirma que a 

tuberculose é uma séria questão de saúde pública no Brasil, oriunda de diversos problemas sociais. Apesar de seu 

número de caso ser grande atualmente, ela não se torna uma doença atual, pois para Scatena et al, 2008 “A 

tuberculose (TB) esteve sempre presente como problema de saúde pública no Brasil durante todo século XX, 

sendo conhecida como “calamidade negligenciada”, e ainda não solucionada no século XXI.”  

Uma forma de transmissão de conhecimentos sobre as doença para vários municípios, é a educação em 

saúde, que muitas vezes desempenha um papel fundamental para a sociedade entender formas preventivas e 

tratamentos para devidos agravos a saúde, podendo contribuir para reduzir o número de incidências destes 

agravos a saúde para populações ou comunidades, uma vez que as pessoas se conscientizem e esse tratamento 

seja praticado e transmitido.  

                                                           
8
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Segundo Netto et al, 2002 “A OMS assinala como principais causas para a gravidade da situação atual 

da tuberculose no mundo os seguintes fatos: desigualdade social, advento da AIDS, envelhecimento da 

população, grandes movimentos migratórios.” 

A tuberculose é uma doença que apresenta cura, mas para que a mesma seja tratada, o portador deve 

fazer um tratamento contínuo que é extenso por um longo período, o que têm causado ainda mais dificuldades 

para as pessoas, o que vêm causando histórias de abandono por descuido pessoal.  Como uma das principais 

fontes preventivas da tuberculose pode-se citar a vacina BCG, na qual deve-se ser aplicada intramuscular no 

deltoide na criança nascida depois de um Mês. A vacina produz anticorpos causando impedição da doença no 

paciente desde criança a vida toda. Mas apesar dessa eficácia de vacinação, existem alguns fatores de podem 

influenciar na causa da doença nos humanos, entre estes podendo-se destacar o tabagismo e alcoolismo que 

interferem diretamente nos pulmões com ações prejudiciais. A partir disso, o presente trabalho teve como 

objetivo identificar a incidência da tuberculose no município de Santana do Ipanema, Alagoas no decorrer do 

ano de 2016. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
 

A pesquisa é do tipo quantitativa, foi realizada no município de Santana do Ipanema, Alagoas.  Para 

coleta de dados foram realizadas análises de dados na secretaria municipal de saúde do município, junto a equipe 

de vigilância em saúde e assistente social, como também um roteiro de entrevista aplicada a essa equipe no mês 

de julho de 2017.  A maneira que a equipe da secretaria do município iriam informando a análise situacional do 

município sobre a respectiva doença, aconteceram a aplicação do roteiro de entrevista, fazendo questionamentos 

para melhor entendimento e notificação do número de casos.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram identificados que no ano de 2016, ocorreram 17 casos de portadores da tuberculose, no 

município de Santana do Ipanema. As pessoas apresentaram idade entre 16 a 59 anos, sendo que destes 17 casos, 

13 foram do sexo masculino e apenas 4 do sexo feminino, 4 casos da zona urbana e 13 casos da zona rural do 

município. Apesar da incidência segundo a equipe da secretaria municipal de saúde ter sido baixa comparada a 

anos anteriores, chama atenção e preocupa o fato de que destes casos 40% dos portadores abandonaram o 

tratamento da doença, mas que não foram identificados nenhum caso de óbito durante o ano.  

Percebeu-se que o número de casos com pessoas que apresentam ou apresentaram a doença no ano de 

2016, foram mais de faixa etária entre adultos e idosos, o que de fato ao passar dos anos ocorrem mudanças 

fisiológicas no organismo humano, o caso de descuido em idades anteriores que poderão ocasionar na 

tuberculose, pode acontecer de somente nesta   fase aparecer. Outro fator importante citada pela equipe 

entrevista é que a doença pode ser passada despercebida pelas pessoas, já que tosse, espirro prolongado e futuras 

inflamações são sintomas comparados ao de uma simples gripe para algumas pessoas ou pacientes.  

O abandono de tratamento de doença segundo a equipe de vigilância em saúde do município, pode estar 

relacionado por principalmente falta de educação em saúde, na qual existe uma falta de informações preventivas 

e de tratamento passadas a população, cujo se forem passadas e conhecidas pelas ações em saúde poderá 

diminuir estes números de casos. Para estas ações pode-se citar a equipe de enfermagem como principal nessas 

ações educativas, além dos ACS- agentes comunitários de sáude e toda equipe do PSF- Programa saúde da 

família, que acompanham a analise situacional em assistência a saúde nas zonas rurais e urbanas dos municípios.  

Percebeu-se que o trabalho relacionou-se com demais, e que no município se torna evidente o descuido 

por pacientes portadores da doença a abandonar o tratamento, o que dificulta e aumenta o número de mortalidade 

por portadores da doença, mesmo não tendo número de mortes no município  a respeito da doença,  e que é um 

dos principais fatores quando se fala em tuberculose, pois Para Sá et al, 2007 “No atual cenário da luta contra a 

tuberculose, um dos aspectos mais desafiadores é o abandono do tratamento, pois repercute no aumento dos 

índices de mortalidade, incidência e multidrogarresistência.” 
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O quadro 1. Mostra o número de casos e incidentes durante o ano de 2016 no município 

de Santana do Ipanema. A letra X equivale ao número de casos por sexo de cada mês.   
Mês  Número de 

casos  

Sexo 

masculino 

Sexo feminino Idade  Localidade  

Janeiro  0     

Fevereiro  1 x  39 Zona urbana 

Março  1 x  16 Zona rural 

Abril  2 xx  54 e 30 Zona rural e 

urbana 

Maio  2 x x 63 e 74 Zona rural e 

urbana 

Junho   3 x xx 45, 59 e 71 2 urbano e 1 

rural 

Julho   0     

Agosto  1  x 47 Zona urbana 

Setembro  2 xx  35 e 46 Zona urbana 

Outubro  4 xxxx  19,33, 52,56 Zona urbana 

Novembro  0     

Dezembro  1 x  46 Zona urbana 

 

Os dados do trabalho corroboram com Sá et al (2007)  onde uma das causas do abandono desse 

tratamento relacionada a tuberculose está no fato de muitas interromperem a ingestão antituberculosa, sendo 

fortalecido  no final do primeiro mês e início do segundo, o que   isso apresenta como justifica muitas vez a falta 

de informação desse tratamento contínuo, como também uma suposta percepção de melhoramento através de 

antibióticos pelas pessoas, que apesar de terem melhorado, possuem a percepção de que o tratamento já se tornou 

eficiente.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A pesquisa realizada contribui para perceber que os números de casos de pessoas no ano de 2016 foram 

razoáveis, destacando que é formado no município histórias de abandono que se torna preocupante. A partir 

disso a rede municipal em especifico a equipe multiprofissional de saúde deve possibilitar ações de orientações e 

informações tanto preventivas como para a importância do tratamento contínuo, para que estes casos diminuam, 

sensibilizando a sociedade perante a doença já que o tratamento da doença é extenso para que seja concluído 

com eficácia, além de possibilitar índice de prevenção e diminuir os casos incidentes. 
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RESUMO: A Leishmaniose tegumentar  (LT) é um grave problema de saúde pública em vários países, 

especialmente no Brasil. O presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico desta zoonose 

no estado de Alagoas entre os anos de 2011 e 2015 e a importância do profissional enfermeiro na adoção de 

medidas profiláticas. Este trabalho consistiu em uma pesquisa retrospectiva descritiva de caráter quantitativo, 

com base nos dados notificados no Sistema de Informações e Agravos de Notificações (SINAN). Durante o 

período do estudo foram notificados 400 casos, acometendo maior número no gênero masculino (68,25%) na 

faixa etária de 11 a 20 anos (23,9%). A forma cutânea (97,01%) obteve maior percentual de acometimento em 

relação à forma mucosa. Desta forma, pode-se considerar que LT é uma das infecções parasitárias que merece 

atenção devido à sua magnitude e risco de ocorrência de deformidades, podendo ter repercussões psicológicas e 

reflexos no campo social dos indivíduos e que o enfermeiro tem papel de grande importância na profilaxia, 

devido a suas ações direcionadas para a prevenção à saúde.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Infecções por protozoários, Epidemiologia, Profilaxia. 

 

The etiological agents causing infection cutaneous leishmaniasis in the 

human population as a reflection of socio-environmental problem 

 
ABSTRACT: Cutaneous Leishmaniasis (CL) is a serious public health problem in many countries, especially 

in Brazil. This study aimed to analyze the epidemiological profile of this zoonotic disease in the state of Alagoas 

between the years 2011 and 2015 and the importance of the professional nurse in adopting preventive measures. 

This work consisted of a descriptive retrospective study of quantitative approach, based on data reported in the 

System Information and Grievances Notifications (SINAN). During the study period were reported 400 cases 

involving more in males (68.25%) aged 11 to 20 years (23.9%). The cutaneous form (97.01%) had higher 

incidence percentage in relation to the mucosal form. Thus, it can be considered that LC is one of the parasitic 

infections that deserves attention because of its magnitude and risk of deformities, may have psychological 

repercussions and consequences in the social sphere of individuals and that the nurse has major role in the 

prophylaxis due to their actions directed to the prevention of health. 

 

KEYWORD: Protozoan Infections, Epidemiology, Prophylaxis. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose que representa um 

problema de Saúde Pública no Brasil. Este protozoário é digenético e se apresenta sob duas 

formas: uma flagelada denominada promastigota, que é encontrada no tubo digestivo do 

inseto vetor e em alguns meios de cultura artificiais. A outra forma é aflagelada denominada 

amastigota, que é intracelular obrigatória, sendo encontrada em células do sistema fagócito 

dos hospedeiros vertebrados. O modo de transmissor habitual do protozoário é através da 
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picada de insetos vetores, pertencentes a várias espécies de flebotomíneos (DUNAISKI, 

2006). 

No Brasil, no período de 2000 a 2013, a LTA apresentou média anual de 24.694 casos 

registrados e coeficiente médio de detecção de 13,5 casos por 100 mil habitantes. Ao longo 

desse período, observou-se uma tendência de reduação da endemia, passando de um 

coeficiente de detecção de 20,3 casos por 100 mil habitantes, em 2000, para 9,1 em 2013. 

(BRASIL, 2015) 

No Brasil foram identificadas sete espécies, sendo seis do subgênero Vianna e uma do 

subgênero Leishmania. As três principais são: Leishimania (Leshimania amazonenses, 

Leishmania (Viannia) guyanensis, Leishmania (Viannia) brasiliensis. Infecções por 

leishmanias que causam a LTA foram descritas em várias espécies de animais silvestres 

(roedores, marsupiais, e dentados e canídeos silvestres, sinantrópicos (roedores) e domésticos 

(canídeos, felídeos e equídeos) (BRASIL, 2015). 

A LTA é uma das afecções dermatológicas que merece atenção devido à sua magnitude 

e risco de ocorrência de deformidades, podendo ter repercussões psicológicas e reflexos no 

campo social dos indivíduos. Acomete principalmente pessoas do sexo masculino, maiores de 

10 anos e residentes de área rural. No Brasil, a LTA tem sido registrada em todas as unidades 

federadas, com ocorrência média (últimos 10 anos) de 26 mil casos/ano, sendo que a maioria 

deles concentra-se na Região Norte (BRASIL, 2015). 

A transmissão da LTA se faz durante o repasto sanguíneo das fêmeas de insetos 

flebotomíneos, de hábitos estritamente silvestres, pertencentes à ordem Diptera, família 

Phlebotominae. (COELHO NETO et al., 2012). 

Segundo Brasil (2015) as ações voltadas para o diagnostico precoce e tratamento 

adequado dos casos de LTA, são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde 

(SMS), com o apoio das SES e MS. Para tanto faz-se necessário organizar a rede básica de 

saúde para suspeitar, assistir, acompanhar e quando indicado, encaminhar os pacientes com 

suspeita de LTA, para as unidades de referencia ambulatorial ou hospitalar. Sendo assim, 

devem-se oferecer as condições para a realização do diagnóstico e tratamento precoce, bem 

como estabelecer o fluxo de referencia e contra referência (BRASIL, 2015). 

A importância de melhor entendimento epidemiológico da LTA consiste não somente 

no fato de possuir ampla distribuição geográfica no país, mas também devido à constatação de 

forma que podem levar as lesões permanentes tendem a acarretar graves comprometimentos 

psicossociais no individuo afetado. Entendê-la globalmente é fundamental para adotar 

medidas que possam minimizar a sua incidência e, consequentemente, o sofrimento daqueles 

que convivem com essa zoonose (SILVA et al., 2009). Assim, o trabalho teve como objetivo, 

demonstrar o perfil epidemiológico da LTA, demonstrando assim o que a interação Homem e 

o meio-ambiente são um importante fator no desenvolvimento da mesma. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo de abordagem quantitativa. Os dados 

desta pesquisa foram obtidos mediante as informações fornecidas pela Secretaria Estadual da 

Saúde do estado de Alagoas contida no Banco de Dados de Sistema de Informação de 

Agravos e Notificações (SINAN), compreendido de 2011 a 2015, com amostra de 400 casos 

notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana segundo o Estado de Alagoas. As 

variáveis estudadas foram: ocorrência de LTA, gênero, forma clinica, faixa etária, município 

de residência, medicamento utilizado, critério de confirmação, tipos de diagnóstico (IRM, 

parasitológico direto, exame histopatológico). Como critérios de inclusão foram utilizados 

dados de notificação referentes a 2011 e 2015, e como critérios de exclusão casos notificados 
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anteriores ao período de estudo. Para tabulação dos dados e montagem das tabelas, utilizou-se 

o programa Excel. 

Procedeu-se também a busca de artigos nas bases eletrônicas de dados MEDLINE 

(National Library of Medicine, USA), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), utilizando os 

seguintes termos: “Leishmaniose tegumentar americana”, “zoonose”, “Leishmania spp.”, 

além de “epidemiologia”. Não houve restrição com relação ao idioma ou data de publicação. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante o período de 2011-2015, segundo os dados do SINAN, foram notificados 400 

casos de LTA no estado de Alagoas, sendo, o menor número de casos ocorrido no ano de 

2014, 22 (5,5%) e o maior no ano de 2015, 201 (50,25%), tabela 1. 

 

Tabela 1- Distribuição dos casos de LTA no Estado de Alagoas, Brasil, de 2011 a 2015.  

Ano Número de casos % 

2011 39 9,75 

2012 75 18,75 

2013 63 15,75 

2014 22 5,5 

2015 201 50,25 

TOTAL 400 100 

Fonte: SINAN, 2016. 

 

Segundo Oliveira et al. (2014), no Brasil, apenas no ano de 2012, foram 25.647 casos da 

doença registrados em todas as unidades federativas. Já Rocha et al. (2015), notou que entre 

1995 e 2005 foram registrados cerca de 27.000 novos casos no pais. Percebemos então que 

houve uma diminuição significativa. Neste estudo podemos observar um total de 400 casos de 

LTA registrados entre 2011 a 2015 em alagoas corroborando com Oliveira et al. (2014), em 

um estudo feito na Serra da Meruoca, foram notificados 505 casos onde predominou o 

município de Meruoca com 492 casos (97,43%), e Alcântaras, com apenas 13 casos 

notificados (2,57%).  

Quanto à distribuição por gênero, verificou-se maior acometimento em indivíduos do 

gênero masculino com 273 casos confirmados, que corresponde a 68,25%, já no gênero 

feminino, ocorreu com 127 casos, que corresponde a 31,75%, tabela 2.  

 

Tabela 2-Distribuição, por gênero, dos casos confirmados LTA no Estado de Alagoas, Brasil, 

de 2011 a 2015. 

 

ANO MASCULINO  FEMININO  

 N % N % 

2011 29 74,35 10 25,64 

2012 51 68 24 32 

2013 45 71,42 18 28,57 

2014 11 50 11 50 

2015 137 68,15 64 31,84 

TOTAL 273 68,25 127 31,75 

Fonte: SINAN, 2016. 
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Foi observado nesse estudo, que os indivíduos mais acometidos pela LTA, são os do 

gênero masculino (68,25%). Esses dados se assimilaram e foram citados em outros estudos. 

Observou-se que o gênero masculino é mais susceptível a LTA, devido aos fatores de riscos 

que expõe o homem a doença, predominando as atividades rurais a pecuária e a agricultura 

como também as moradias que margeiam as florestas e seu interior. Esses dados corroboram 

com os descritos por Batista et al. (2014), no Piauí, onde gênero masculino responde pela 

maior percentagem de casos registrados com (58,7%).  

Segundo a forma clínica, foi visto que, ao longo do período de tempo analisado, houve 

predominância das lesões cutâneas (94,75%), representando 379 casos, seguido das lesões 

mucosas (5,25%), representando 21 casos. 

No que se refere à faixa etária, observou-se casos de notificações em pacientes de 1 a 95 

anos. Para o gênero masculino a faixa etária com maior número de casos foi de 11 a 20 anos, 

64 (23,9%), seguido da faixa etária de 41 a 50 com 48 (17,9%). Para o gênero feminino, o 

maior número de casos foi identificado entre 11 e 20 anos (28,8%), seguindo a faixa de 21 a 

30 (15,2%). Durante a análise os dados, percebeu-se a não identificação de faixa etária de 8 

casos notificados, sendo 6 do gênero masculino e 2 do gênero feminino. 

Quanto a faixa etária, neste estudo observou-se que o maior numero de casos ocorridos 

no gênero masculino acometeu a faixa etária de 11-20 anos, resultado diferente dos estudos 

feitos por Nobres et al. (2013), onde a faixa etária mais acometida foi de 20-49 anos, 

demonstrando assim que os acometidos estão em idade produtiva e provavelmente 

trabalhando em locais cuja veiculação da doença esta presente. Em um estudo realizado em 

Rio Preto da Eva, para o gênero masculino, a faixa etária com maior número de casos foi de 

11 a 20 anos (31,7%), (FIGUEIRA et al., 20014) 

Quanto à mesorregião de residência dos pacientes notificados, observou-se maior 

incidência no Leste Alagoano, considerado região de Zona na Mata, com 324 casos (81,81%), 

o Agreste apresentou 69 casos (17,42%), o Sertão, região com menor incidência, apresentou 

três casos (0,75%). Analisando os casos, observou-se que 4 casos não informavam a região de 

procedência.  

 

Tabela 3 - Número de casos de LTA compreendidos entre 2011-2015, segundo a mesorregião 

do Estado de Alagoas. 

 

ANO Mesorregião do Estado de Alagoas 

 LESTE 

       N        % 

AGRESTE 

       N        % 

SERTAO 

N        % 

2011        35      89,74       03       7,69 01      2,56 

2012       51      68       23      30,66 01      1,33 

2013       52      82,53      11      17,46 - 

2014       18      81,81      04       18,18 - 

2015       168    83,58      28      13,93 01      0,49 

TOTAL       324    81      69      17,25 03      0,75 

Fonte: SINAN, 2015. 

 

Quanto ao critério de confirmação da LTA, o exame clínico-laboratorial foi o mais 

utilizado, totalizando 292 casos (73%), seguido do exame clínico-epidemiológico, com 108 

casos (23%). O resultado é semelhante à um estudo realizado por Nascimento et al. (2011), no 

município de Primavera do Leste-MT, onde o tipo de confirmação diagnostica laboratorial foi 

de 96,15% superior ao clinico-epidemiológico, com 3,85%.  

Em relação aos métodos diagnósticos, verificou-se que, em 273 testes de IRM  

realizados a reação foi positiva em 222 (55,5%), e negativa em 51(12,75%). O IRM não foi 
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realizado em 127 casos, 31,75%. Nesta pesquisa constatou-se que entre os métodos 

diagnósticos, no teste de IRM a reação foi positiva em 222 casos (55,5%), resultado 

semelhante aos dados demonstrados na pesquisa de Silva et al. (2014), na qual foi verificado 

que a reação foi positiva em 1375 casos (66,3%). Utilizando o exame parasitológico direto 

para diagnóstico, a quantidade de casos positivos foi de 46 (11,5%), os casos negativos 

somaram 20 casos (5%). O exame não foi realizado em 334 casos (83,5%). 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Os dados obtidos neste estudo relata grande número de casos de LTA no Estado de 

Alagoas, no período de 2011-2015, sobretudo, em pacientes do gênero masculino, os quais 

estão mais susceptíveis devido ao estilo de vida, local de trabalho e exposição ao vetor. A 

forma clínica cutânea acometeu mais pacientes que a mucosa. Dessa forma, fica evidente a 

importância da notificação dos casos confirmados, para que seja feito o acompanhamento e 

tratamento deste paciente.  

  A LTA é uma zoonose com manifestações clínicas visíveis, com isso, o paciente, 

muitas vezes, sofre preconceito, deixa de realizar atividades e se exclui da sociedade. O 

diagnóstico e tratamento são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde. Para um 

atendimento de qualidade ao paciente, deve-se prestar atenção principalmente nos casos 

suspeitos e encaminhá-los para a unidade de referência.  O enfermeiro, junto com a equipe de 

saúde, ao mesmo tempo em que, tem como função a detecção dos casos e acompanhamento 

do tratamento, evitando o abandono, deve também esclarecer dúvidas, adotar medidas de 

profilaxia, responder questões levantadas pelos pacientes e sociedade, com o intuito de 

diminuir o preconceito, se possível, encaminhar o paciente para tratamento psicológico.  
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RESUMO: Doenças negligenciadas é um termo proposto pela a Organização Mundial da Saúde (OMS), se 

referindo aquelas doenças que são normalmente transmissíveis e que acometem principalmente os países em 

desenvolvimento, pois não oferecem recursos adequados para combaterem essas enfermidades e por 

proporcionarem condições favoráveis para instalação dos agentes etiológicos e vetores. A leishmaniose é uma 

dessas doenças, afetando até 2 milhões de pessoas por ano e Alagoas é um estado com muitas localidades 

propícias aos locais de depósito de várias doenças, principalmente as parasitárias. Dessa forma objetivou-se 

estudar a situação epidemiológica dos casos notificados de leishmaniose visceral entre os anos de 2005 a 2015 

em Alagoas. O estudo foi do tipo descritivo, com as informações referentes aos dados epidemiológicos dos casos 

de leishmaniose visceral notificados no Estado de Alagoas. Foi descrito o período de 2005 a 2015, e foi utilizado 

a base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Indicadores de Saúde do 

Sistema de Informações do DATASUS para realização da pesquisa. Foram notificados 409 casos de 

leishmaniose visceral de acordo com as regiões de saúde do estado de Alagoas no período de 2005 a 2015, sendo 

151 mulheres e 258 homens, e grande quantidade de casos em crianças de 1 a 4 anos de idade. Assim, conclui 

que Alagoas é um estado que mostra um grande número de casos de leishmaniose, principalmente por ser uma 

região endêmica para essa doença, necessitando de medidas profiláticas e tratamento para as pessoas infectadas. 

 

PALAVRAS CHAVE: doenças negligenciadas, Leishmania chagasi, epidemiologia 

 

Epidemiological analysis of visceral leishmaniasis in the state of Alagoas 
 

ABSTRACT: Neglected diseases is a term proposed by the World Health Organization (WHO), referring to 

those diseases that are normally transmissible and which mainly affect the developing countries, since they do 

not offer adequate resources to fight these diseases and to provide favorable conditions for the installation of 

etiological agents and vectors. Leishmaniasis is one of these diseases, affecting up to 2 million people a year and 

Alagoas is a state with many localities conducive to the deposition sites of several diseases, mainly the parasitic 

ones. The objective of this study was to study the epidemiological situation of the reported cases of visceral 

leishmaniasis between the years 2005 and 2015 in Alagoas. The study was descriptive, with information 

referring to the epidemiological data of cases of visceral leishmaniasis reported in the State of Alagoas. The 

period from 2005 to 2015 was described, and the database of the Information System of Notification Diseases 

(SINAN) and Health Indicators of the DATASUS Information System was used to carry out the research. A total 

of 409 cases of visceral leishmaniasis were reported according to the health regions of the State of Alagoas from 

2005 to 2015, of which 151 were women and 258 were men, and a large number of cases in children 1 to 4 years 

of age. Thus, it concludes that Alagoas is a state that shows a large number of cases of leishmaniasis, mainly 

because it is an endemic region for this disease, requiring prophylactic measures and treatment for infected 

people. 

 

KEYWORD: negligenced diseases, Leishmania chagasi, epidemiology 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a organização Médicos Sem Fronteiras propuseram 

recentemente as denominações “doenças negligenciadas”, referindo-se àquelas enfermidades, que normalmente 

são transmissíveis, que apresentam maior ocorrência nos países subdesenvolvidos. E o termo “mais 

negligenciadas”, exclusivas dos países subdesenvolvidos. Sendo que essas expressões contemplam as dimensões 

de desenvolvimento social, político e econômico (MOREL, 2006). 

mailto:wandklebson.paz@gmail.com
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As doenças negligenciadas têm como principais características, a alta endemicidade nas áreas rurais e em 

áreas urbanas mais carentes, como também a falta de pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos e o 

acometimento das mesmas nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2010). 

Como exemplos de doenças negligenciadas, podemos citar: esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, 

malária, tuberculose, entre outras parasitoses. Cerca de mais de um bilhão de pessoas estão infectadas com uma 

ou mais doenças negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial (BRASIL, 2010). 

As leishmanioses, dentre elas a forma visceral (calazar), compreendem uma das sete endemias mundiais 

de prioridade absoluta da Organização Mundial de Saúde (OMS), devido ao seu caráter endêmico em várias 

regiões do mundo, afetando um a dois milhões de pessoas por ano, havendo, aproximadamente, 500.000 casos 

novos a cada ano. A Leishmaniose visceral (LV) é uma infecção sistêmica causada por um protozoário do 

gênero Leishmania, a Leishmania chagasi. No Brasil, o principal vetor é o Lutzomya longipalpis, sendo o cão 

doméstico o reservatório mais importante e o homem o hospedeiro final. (SILVA; GAIOSO, 2013). 

 Alagoas é um estado com muitas localidades menos favorecidas, contendo esgotos a céu aberto; poças 

hídricas contaminadas com fezes e urina; e pessoas sem utilizar uma devida higienização, sendo assim um ótimo 

local de depósito de várias doenças, principalmente as parasitárias. 

Dessa forma, definir a situação epidemiológico dessas doenças, ajuda na identificação dos problemas 

sanitários e sociais de uma população, já que os dados obtidos na pesquisa podem ser utilizados como um 

norteamento para aplicação de políticas sociais, econômicas e ambientais para o local e também para incentivar 

ao público em geral tomar os devidos cuidados para prevenção dessas enfermidades. 

Assim, objetivou-se analisar a situação epidemiológica dos casos notificados de leishmaniose visceral 

entre os anos de 2005 a 2015 em Alagoas. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Realizou-se um estudo do tipo descritivo, com as informações referentes aos dados epidemiológicos dos 

casos de Leishmaniose visceral notificados no Estado de Alagoas. Considerando que a LV não é uma 

doença endêmica em todos os municípios do Estado, optou-se em fazer a descrição detalhada das 

informações referentes a todas as 10 regiões de saúde do estado. O período compreendido do estudo foi 

2005 a 2015, totalizando um intervalo de dez anos. 

As variáveis investigadas foram: idade, sexo, ano de notificação da doença, frequência de casos e 

número absolutos de casos. 

Utilizou-se a base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e 

Indicadores de Saúde do Sistema de Informações do DATASUS. Os dados obtidos foram analisados e 

organizados de acordo com suas frequências, médias e medianas, e apresentados em ilustrações e tabelas, 

utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2016, Word 2016. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Foram notificados 409 casos de leishmaniose visceral de acordo com as regiões de saúde do estado 

de Alagoas e com o período de 2005 a 2015 (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Distribuição de acordo com o ano de ocorrência, dos casos de Leishmaniose Visceral no 

Estado de Alagoas, de 2005 a 2015. 

NÚMERO 

DE CASOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1ª Regional 53 44 28 20 31 29 37 35 21 40 31 369 

2ª Regional - - - - - 3 1 1 1 - - 6 

3ª Regional - - - - - - - - - - - - 

4ª Regional - - - - - - - - - - - - 

5ª Regional 1 - - - - - - - - - - - 

6ª Regional - - 1 - - - - - - - - 1 

7ª Regional 1 - 1 - 2 1 - - - - - 4 
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 

 

Observa-se um grande número de casos notificados na 1ª região de saúde isso pode ser pelo fato de 

que os primeiros casos que se tem notícia da leishmaniose visceral procedentes de Alagoas datam de 

1934, sendo três deles procedentes do litoral e um da zona da mata. Portanto, existe uma maior 

prevalência de casos na região litorânea a exemplo do que ocorre no Nordeste. (PEDROSA; ROCHA, 

2004). 

O gráfico 1 mostra a diferença do acometimento da doença em relação as faixas etárias. 

 

Gráfico 1: Distribuição de acordo com a faixa etária, dos casos de Leishmaniose Visceral no Estado de 

Alagoas, de 2005 a 2015. 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 

 

Em relação a faixa etária, percebe-se a LV acomete principalmente crianças, sobretudo as 

desnutridas, e nesta pesquisa constatou-se casos notificados entre 1 a 4 anos de idade. A doença 

na sua forma clássica acomete pessoas de todas as idades, mas na maior parte das áreas endêmicas, 80% 

dos casos registrados ocorrem em crianças com menos de 10 anos de idade. Além disso, a infância é um 

grupo particularmente susceptível à infecção deve a imaturidade do sistema imunológico (SILVA; 

GAIOSO, 2013). 

Em alguns focos urbanos existe uma tendência à modificação na distribuição dos casos por grupo 

etário, com ocorrência de altas taxas também no grupo de adultos jovens, como pode ser observado no 

gráfico 1, onde mostrou maior frequência entre aqueles na faixa etária entre 20 e 39 anos (SILVA; 

GAIOSO, 2013). 

E em relação ao sexo, foram notificados, 36,94% (151/409) pertenciam ao sexo feminino e 

63,06% (258/409) pertenciam ao masculino. 

 

CONCLUSÃO 

 

Alagoas é um estado que mostra um grande número de casos de leishmaniose, principalmente por ser uma 

região endêmica para essa doença, demonstrando grande percentual de acometimento nas crianças abaixo de 10 

anos. 

8ª Regional - - - - - 1 - - 1 - - 2 

9ª Regional 2 - 2 1 2 5 2 - 1 5 1 19 

10ª Regional - - 1 - - - 1 - - 1 1 4 

Total 57 44 33 21 35 39 41 36 24 46 33 409 
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Dessa forma, necessita-se de medidas profiláticas para evitar a infecção da mesma, como também meios 

de tratamento para aqueles que já contraíram a doença e/ou estão infectados pelo parasito. 
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RESUMO: A dengue é uma arbovirose cuja transmissão acontece através do mosquito Aedes aegypti, 

presente principalmente no meio urbano dos países tropicais e subtropicais. A incidência de dengue cresceu nas 

últimas décadas. Estima-se que mais de 2,5 bilhões de pessoas (aproximadamente 40% da população mundial) 

contrairá a patologia. O objetivo desta pesquisa foi identificar a situação epidemiológica da dengue no município 

de Arapiraca entre os anos de 2015 e 2016. Trata-se de uma pesquisa descritiva da ocorrência e distribuição dos 

casos de dengue, nos anos de 2015 e 2016, utilizando dados secundários registrados nos bancos de dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). As variáveis selecionadas foram: índice de 

infestação, classificação da dengue, faixa etária e gênero. No período de 2015 e 2016, a secretaria municipal de 

saúde de Arapiraca registrou 10,341 casos de dengue confirmados laboratorialmente. Em 2016 foram notificados 

5.215 casos de dengue, com 5.126 casos confirmados, com taxa de incidência de 2.218/100.000 hab. 

Observando-se os casos por faixa etária nos anos de 2015 e 2016, cerca de 60% dos casos notificados estão 

concentrados em adolescentes e adultos com idade de 15 a 49 anos, identificando-se situação de grupo de risco 

para a infecção. A partir    destes resultados, constatou-se que a situação epidemiológica da dengue no município 

de Arapiraca se configura como   um   problema   de   saúde   pública. Portanto, o desenvolvimento de medidas 

para o controle e monitoramento do paciente são necessários. 

  

PALAVRAS CHAVE: epidemiologia, dengue, prevalência 

 

Epidemiological aspects of dengue in the municipality of Arapiraca, 

Alagoas between 2015 to 2016 

  
ABSTRACT: Dengue is an arbovirose whose transmission occurs through the Aedes aegypti mosquito, 

present mainly in the urban environment of tropical and subtropical countries. The incidence of dengue has 

increased in recent decades. It is estimated that more than 2.5 billion people (approximately 40% of the world's 

population) will contract the pathology. The objective of this research was to identify the epidemiological 

situation of dengue in the municipality of Arapiraca between 2015 and 2016. This is a descriptive research on the 

occurrence and distribution of dengue cases in the years 2015 and 2016, using recorded secondary data (Sinan). 

The variables selected were: infestation index, dengue classification, age group and gender. In the period of 2015 

and 2016, the municipal health department of Arapiraca recorded 10,341 laboratory confirmed cases of dengue. 

In 2016, 5,215 dengue cases were reported, with 5,126 confirmed cases, with an incidence rate of 2,218 / 

100,000 inhabitants. Observing the cases by age group in the years 2015 and 2016, about 60% of the reported 

cases are concentrated in adolescents and adults aged 15 to 49 years, identifying a situation of group at risk for 

infection. From these results, it was verified that the epidemiological situation of dengue in the city of Arapiraca 

is a public health problem. The development of measures for the control and monitoring of the patient are 

necessary. 

 

KEYWORD: epidemiology, dengue, prevalence 

 

 

INTRODUÇÃO 
  

             A dengue é uma arbovirose cuja transmissão acontece através do mosquito Aedes aegypti, presente 

principalmente no meio urbano dos países tropicais e subtropicais. A intermitente distribuição de água, descarte 
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incorreto do lixo, falta de saneamento básico associado ao clima contribui a favor da proliferação da agente 

transmissor, configurando-se com um grande problema de saúde mundial (CAZOLA et al., 2014). 

                A incidência de dengue cresceu nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

estima-se que mais de 2,5 bilhões de pessoas (aproximadamente 40% da população mundial) contrairá a 

patologia (OMS, 2012). O número de casos dos Estados-Membros em três regiões da OMS reportados aumentou 

de 2,2 milhões em 2010 para 3,2 milhões em 2015 (OMS, 2017). 

                No estado de Alagoas os dados estimativos do ano de 2015 evidenciaram que foram registrados 29.051 

casos suspeitos de dengue, tendo sido confirmados 16.726 (57,6%), dos quais 18 evoluíram para formas graves 

da doença e 04 foram a óbito. Apenas 12% dos casos foram confirmados em laboratório (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE, 2016). Entretanto esses resultados não evidenciam representação do quantitativo real de 

casos de dengue, que é caracterizado pela subnotificação e classificação divergente.  

Entender a dinâmica de transmissão de uma infecção vem a proporcionar decisões baseadas em 

evidências epidemiológicas e sanitárias servindo como importante estratégia para monitoramento do paciente, 

orientação, planejamento e operacionalização das ações de controle (BARBOSA et al., 2012). Diante deste 

contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar a situação epidemiológica da dengue no município de 

Arapiraca entre os anos de 2015 e 2016. 

  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva da ocorrência e distribuição dos casos de dengue, nos anos de 2015 

e 2016, utilizando dados secundários registrados nos bancos de dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan). Foram selecionadas como variáveis para análise do estudo: índice de infestação, 

classificação da dengue, faixa etária e gênero. A partir dos dados obtidos, organizou-se em uma planilha no 

Excel, para posterior análise descritiva foi utilizado o software Prisma versão 5.3. Por se tratar de um banco com 

dados considerados de domínio público, não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No período de 2015 e 2016, a secretaria municipal de saúde de Arapiraca registrou 10,341 casos de 

dengue confirmados laboratorialmente. Em 2016 foram notificados 5.215 casos de dengue, com 5.126 casos 

confirmados, com taxa de incidência de 2.218/100.000 hab. O município apresentou uma situação de risco de 

surto, pois foi identificado que o Índice de Infestação Predial registrado consistiu em 6,6 (2015) e 6,5 (2016). 

Somado a isso, um estudo prévio realizado no município de Arapiraca investigou o perfil da situação desta 

arbovirose entre os anos de 2007 e 2013 concluiu que a dengue vem apresentando um caráter epidêmico 

(SANTOS et al., 2016), portanto atenção especial deve ser dada, pois o perfil de acometimento pela infecção do 

vírus da dengue não tem apresentado diminuição do risco na população de Arapiraca.  

Entre 2015 e 2016, iniciou-se a ocorrência a notificação de dengue com complicações, demonstrando 

maior necessidade de atenção na notificação, investigação e classificação final pelo serviço de saúde. 

Observando-se os casos por faixa etária nos anos de 2015 e 2016, de acordo com as notificações individuais, 

cerca de 60% dos casos notificados estão concentrados em adolescentes e adultos com idade de 15 a 49 anos, 

identificando-se situação de grupo de risco para a infecção, como está sumarizado na tabela 1. Nota-se ainda 

que a maioria dos casos ocorreu em indivíduos do gênero feminino, especialmente em 2015. Outros estudos 

evidenciaram esse perfil (BORGES BRITTO DE SOUZA; PEREIRA DIAS, 2011; MONTEIRO et al., 2009; 

PINTO et al., 2014). A possível justificativa estaria no fato da presença do vetor da doença mais próximos dos 

domicílios, ambiente favorável para a cadeia de transmissão e consequente aumentando assim o risco para a 

transmissão (RIBEIRO et al., 2006). 

 

Tabela 1 – Frequência de dengue por sexo segundo faixa etária, Arapiraca/AL, 2015 e 2016 

Faixa Etária 

Ano 

2015 2016* 

Ign. Mas Fem Tota

l 

Ign. Mas Fem Tota

l 

< 1Ano 0 88 109 197 0 60 65 125 

1 – 4 0 141 136 277 0 121 126 247 

5 – 9 0 216 193 409 0 142 143 285 

10 – 14 0 329 354 683 0 204 184 388 

15 – 19 1 448 633 1.082 2 253 323 578 

20 – 34 0 1.027 1.462 2.489 2 644 768 1.414 

35 – 49 2 535 1.070 1.607 0 337 542 879 

50 – 64 0 267 591 858 0 224 442 666 
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65 – 79 0 202 329 531 0 186 313 499 

80 e + 1 48 71 120 0 51 83 134 

Total 4 3.301 4.948 8.253 4 2.222 2.989 5.215 

Fonte: Sinan Online * Dados tabulados em janeiro de 2017, sujeito a revisão. 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir    destes resultados, foi   possível constatar que a situação epidemiológica da dengue no 

município de Arapiraca se configura como   um   problema   de   saúde   pública. Assim, faz-se necessário o 

desenvolvimento de medidas para o controle e monitoramento do paciente. Isso por meio de treinamento 

constante das equipes de saúde, as quais a partir das capacitações serão capazes não só de reconhecer as 

complicações da infecção pelo vírus da dengue, mas também de frear as possíveis progressões da doença.  
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RESUMO: A sífilis trata-se de uma doença infectocontagiosa ocasionada pelo Treponema pallidum e possui 

taxas elevadas de transmissão vertical, a depender da fase de gestação e nível da doença. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi verificar o perfil de mulheres diagnosticadas com sífilis na gestação, no período de 2010 a 

2013 no estado de Alagoas, Brasil. Para isso, realizou-se um estudo de caráter descritivo baseado em dados 

obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net disponibilizado pelo DATASUS. 

Dentre os casos notificados, a maioria (62,3%) eram mulheres pardas, com ensino fundamental II incompleto 

(18,6%), na faixa etária entre 20 e 39 anos de idade. Maceió e Arapiraca foram as microrregiões nas quais foram 

notificados mais casos de sífilis em gestantes ao longo dos três anos considerados na pesquisa. Em relação aos 

tipos de Sífilis, a maioria dos casos era de Sífilis primária (278) e latente (81), sendo que 218 casos não foram 

informados. Em todos os tipos de Sífilis (primária, secundária, terciária e latente) a faixa etária entre 20 e 39 

anos se sobressaiu, apresentando os maiores índices. Assim sendo, a necessidade de ações educativas voltadas 

para a prevenção e promoção de saúde nesse contexto se tornam aspectos indispensáveis frente a essa IST que, a 

cada ano, adquire proporções maiores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, notificações compulsórias, Sífilis congênita. 

 

Epidemiological aspects of syphilis in pregnant women from Alagoas from 

2010 to 2013 
 

ABSTRACT: Syphilis is an infectious disease caused by Treponema pallidum and has high rates of vertical 

transmission, depending on the stage of gestation and the level of the disease. Therefore, the objective of this 

study was to verify the profile of women diagnosed with syphilis during pregnancy, from 2010 to 2013 in the 

state of Alagoas, Brazil. For this, a quantitative descriptive ecological study was conducted based on data 

obtained from the SINAN Net Notification Disease Information System provided by Datasus. Among the 

reported cases, the majority (62.3%) were brown women, with incomplete elementary education II (18.6%), in 

the age group between 20 and 39 years of age. Maceió and Arapiraca were the microregions in which more cases 

of syphilis were reported in pregnant women during the three years considered in the research. Regarding the 

types of Syphilis, the majority of cases were primary syphilis (278) and latent (81), and 218 cases were not 

reported. In all types of syphilis (primary, secondary, tertiary and latent) the age group between 20 and 39 years 

stood out, presenting the highest indexes. Thus, the need for educational actions aimed at prevention and health 

promotion in this context become indispensable aspects of this IST that acquires larger proportions each year. 

 

KEYWORDS: Epidemiology, compulsory notifications, Congenital Syphilis 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

A Sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica causada pelo agente etiológico Treponema pallidum. 

Esta apresenta uma evolução crônica, frequentemente assintomática e sua transmissão ocorre principalmente por 

via sexual ou verticalmente (LAFETÁ et al., 2016). 

Podem ser reconhecidos três tipos de sífilis a depender da evolução da doença. A sífilis primária na 

mulher se caracteriza pela formação do cancro duro após cerca de três semanas em que a espiroqueta foi 

adquirida. Em decorrência de sua localização no interior do canal vaginal, o diagnóstico da doença é, 

dificilmente, reconhecido nesta fase. No estágio da sífilis secundária, cuja duração pode durar em torno de oito 

semanas, o agente causador da enfermidade é disseminado pela corrente sanguínea, ocorrendo o surgimento de 

alguns sinais tais como o exantema e a adenopatia.  A sífilis terciária, por sua vez, cujo período de incubação 
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pode durar até 40 anos, pode resultar no desenvolvimento de complicações neurológicas e cardiovasculares. 

Além disso, alguns indivíduos podem desenvolver uma forma latente da doença, permanecendo assintomáticos 

ao decorrer de extensos períodos, mas disseminando o treponema (GALATOIRE; ROSSO; SAKAE, 2012). 

 Trata-se de uma das doenças de transmissão acentuada através do ato sexual mais antiga na história da 

humanidade, sendo conhecida desde o século XV. Dados indicam que a primeira epidemia sifilítica ocorreu no 

ano de 1495, a qual acometeu todo o exército de Carlos VII. Acredita-se que a mesma chegou a América por 

meio dos conquistadores europeus (GALATOIRE; ROSSO; SAKAE, 2012). 

 A sífilis em gestantes ainda continua sendo um dos problemas de saúde pública de destaque em nosso 

país, como também em todo o continente americano, apesar de todos os conhecimentos clínicos e 

epidemiológicos desenvolvidos no decorrer das últimas décadas no campo científico (COOPER et al., 2016).  

Em nosso país, de acordo com o Ministério da Saúde 50 mil parturientes são diagnosticadas com Sífilis 

todo ano e a taxa de prevalência varia de 1,1% a 11,5%, em decorrência de fatores tais como a instrução materna 

e a assistência pré-natal oferecida as gestantes. Como consequência desses aspectos, cerca de 12 mil nascidos 

vivos, ao ano, apresentam Sífilis congênita no Brasil (LAFETÁ et al., 2016). 

Torna-se perceptível, assim, a necessidade da efetivação de ações educativas voltadas para o 

reconhecimento da relevância da prevenção desta Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que vem 

adquirindo proporções crescentes num contínuo silencioso. Tal como destaca Amaral (2012) alguns empecilhos 

que dificultam experiências de sucesso no controle da sífilis em gestantes e recém-nascidos no Brasil são o 

estigma atribuído à enfermidade, a qual também não apresenta diagnóstico ou terapia de custo elevado.  

A fim de aprofundar a discussão acerca desse grave problema de saúde pública, que vem adquirindo 

proporções crescentes, este estudo pretendeu verificar o perfil epidemiológico de gestantes com diagnostico de 

sífilis no estado de Alagoas. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Trata-se de um estudo descritivo baseado em dados secundários disponíveis no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação - SINAN Net disponibilizado pelo DATASUS (http://datasus.saude.gov.br). Nesse 

sentido, foram avaliados os casos notificados de gestantes com sífilis na faixa etária entre 10 a 59 anos. 

Além disso, este estudo também buscou conhecer o perfil das mulheres quanto à raça, a escolaridade, 

faixa etária, notificação por microrregião e classificação clínica, fornecendo, assim, um panorama a respeito da 

epidemiologia dos casos de Sífilis notificados entre os anos de 2010 a 2013 no Estado de Alagoas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em Alagoas, no período de 2010 a 2013, dos 706 casos notificados de gestantes com sífilis, na faixa 

etária de 10 a 59 anos, a maioria correspondeu a mulheres pardas (62,3%), seguida pela etnia negra/ preta 

(14,6%) (Figura 1). Em outras pesquisas, esse tipo de perfil quanto à raça também foi identificado, como nos 

trabalhos de Lima et al. (2013), em que 70% das gestantes identificadas com sífilis em Belo Horizonte - Minas 

Gerais entre 2001 e 2008 pertenciam a raça parda ou negra; Domingues et al. (2013), no qual verificou-se a 

ocorrência de maior prevalência de sífilis em mulheres negras no Rio de Janeiro- RJ em 2007 e 2008; Galatoire; 

Rosso; Sakae (2012), os quais constataram que o maior percentual correspondeu a gestantes da raça negra 

(50,84%) nos estados do Brasil entre 2007 a 2009 e Lafetá et al. (2016) concluíram que a maioria das gestantes 

com sífilis  em Montes Claros - Minas Gerais se autorreferiram como pertencentes a raça parda (63,4%) em 

pesquisa realizada entre 2007 a 2013.  

 

Figura 1 - Etnia das gestantes notificadas com sífilis entre os anos de 2010 a 2013, no Estado de Alagoas.  

 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, 2016. 
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Quanto ao nível de escolaridade, verificou-se que o maior percentual de gestantes (37,7%) não forneceu 

essa informação, ao passo que 18,6% das gestantes possuíam ensino fundamental II incompleto (5ª a 8ª série) e 

17,8% indicaram que tinham apenas o ensino fundamental I incompleto (1ª a 4ª série) (Figura 2). Nesse sentido, 

Domingues et al. (2013) verificaram a prevalência de sífilis em gestantes como menor nível de escolaridade, 

notavelmente, com ensino fundamental incompleto, seguindo por gestantes com ensino fundamental completo. 

Lima et al. (2013) por outro lado também contataram a predominância de sífilis em gestantes com menos de oito 

anos de escolaridade, o que correspondeu em seu estudo a 75% dos casos. Costa et al. (2013), por sua vez, 

identificaram que o analfabetismo com também o analfabetismo funcional constituíram um percentual elevado 

na população foco da pesquisa (55, 4%), evidenciando um baixo nível de escolaridade quanto a este aspecto. 

Ainda de acordo com Costa et al. (2013), o sub-registro correspondeu a 23,3%, o que equivaleu a 648 dos casos 

notificados.  

Galatoire, Rosso e Sakae (2012) destacam também a prevalência do nível de escolaridade materna entre 

a 5ª a 8ª série do ensino fundamental (26,69%), seguido por um percentual de respostas em branco significativo 

(25,98%). Lafetá et al. (2016) concluíram, em outra perspectiva, que a maioria das gestantes em seu estudo 

possuíam ensino médio incompleto até ensino superior incompleto, o que correspondeu ao percentual de 44,1%.  

 

Figura 2 – Escolaridade de gestantes notificadas com Sífilis entre os anos de 2010 e 2013 no Estado de Alagoas. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, 2016. 

  

Com relação à faixa etária, nesta pesquisa, as gestantes entre 20 e 39 anos de idade se sobressaíram, 

correspondendo a 496 dos casos (70,3%); seguida por adolescentes entre 15 a 19 anos que totalizou 173 casos 

(24,5%) ao longo dos quatro anos considerados na pesquisa (Tabela 1).  Nesse sentido, Domingues et al. (2013) 

destacaram a maior prevalência de sífilis em gestantes com 35 anos ou mais, enquanto Lafetá et al. (2016) 

constataram a predominância da faixa etária entre 21 e 30 anos (50,5%). Resultado similar foi encontrado por 

Lima et al. (2013) com predominância das gestantes com sífilis na faixa etária entre 20 e 29 anos (57%).  

Por outro lado, Costa et al. (2013) salientaram que 62,7% das gestantes diagnósticas com sífilis tinham 

entre 20 e 34 anos, destacando- se também atenção a um percentual de 21,9% de mulheres na adolescência com 

sífilis. A gravidez na adolescência também se constitui como um problema de saúde pública notável, adquirindo 

uma relevância ainda mais extensa quando associado ao risco maior de infecção por IST’s como a sífilis. Nesse 

sentido, Freitas, Carvalho e Araújo (2017) destacam que a adolescência compreende um período da vida em que 

os indivíduos se encontram mais vulneráveis a gravidez inoportuna como também as ISTs, em decorrência de 

uma série de aspectos, tais como a falta de informação no âmbito da saúde sexual, problemas na comunicação no 

seio familiar, como também a perpetuação de comportamentos comuns entre amigos pertencentes ao mesmo 

vínculo social e as influências de crenças e tabus. 

 Em outra perspectiva, Maceió e Arapiraca se destacaram como as microrregiões de Alagoas com 

índices mais elevados de notificação de sífilis em gestantes no período englobado pela pesquisa, totalizando, 

respectivamente, 266 casos (37,7%) e 85 casos (12,0%) (Tabela 1). Isso pode ser justificado pelo fato de serem 

os municípios alagoanos mais populosos do estado abrangendo, respectivamente de 932. 748 e 214.006 pessoas 

de acordo com dados último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, realizado em 2010. 

Além disso, as populações estimadas para 2017 em Maceió e Arapiraca correspondem a 1.029.129 e 234.185 

pessoas, respectivamente (BRASIL, 2017).  
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Tabela 1: Distribuição dos casos de sífilis por faixa etária e microrregião de residência de gestantes notificadas 

entre 2010 e 2013.  

VARIÁVEIS 2010 2011 2012 2013 Total n (%) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Faixa Etária (anos)           

10 a 14 1 (0,5) 4 (1,8) 7 (3,6) 4 (4,9) 16 (2,3) 

15 a 19 53 (25,2) 40 (18,0) 52 (26,9) 28 (34,6) 173 (24,5) 

20 a 39 150 (71,4) 169 (76,1) 131 (67,9) 46 (56,8) 496 (70,3) 

40 a 59 6 (2,9) 9 (4,1) 3 (1,6) 3 (3,7) 21 (3,0) 

Total 210 (100,0) 222 (100,0) 193 (100,0) 81 (100,0) 706 (100,0) 

Microrregião IBGE de residência 

 

      

 
Serr. Sertão AL 7 (3,3) 5 (2,3) 8 (4,1) 3 (3,7) 23 (3,3) 

Sert. S.Franc. AL 4 (1,9) 5 (2,3) 4 (2,1) 2 (2,5) 15 (2,1) 

Santana Ipanema 5 (2,4) 13 (5,9) 12 (6,2) 5 (6,2) 35 (5,0) 

Batalha 10 (4,8) 5 (2,3) 3 (1,6) 2 (2,5) 20 (2,8) 

Palmeira Índios 9 (4,3) 7 (3,2) 13 (6,7)  3 (3,7) 32 (4,5) 

Arapiraca 23 (11,0) 37 (16,7%) 17 (8,8) 8 (9,9) 85 (12,0) 

Traipu 3 (1,4) 1 (0,5) 0 (0,0) 2 (2,5) 6 (0,8) 

Serr. Quilombos 21 (10,0) 8 (3,6) 5 (2,6) 2 (2,5) 36 (5,1) 

Mata AL 22 (10,5) 24 (10,8) 24 (12,4) 10 (12,3) 80 (11,3) 

Litoral N AL 5 (2,4) 1 (0,5) 8 (4,1) 5 (6,2) 19 (2,7) 

Maceió 79 (37,6) 78 (35,1) 79 (40,9) 30 (37,0) 266 (37,7) 

S. Miguel Campos 16 (7,6) 23 (10,4) 18 (9,3) 7 (8,6) 64 (9,1) 

Penedo 6 (2,9) 15 (6,8) 2 (1,0) 2 (2,5) 25 (3,5) 

Total 210 (100,0) 222 (100,0) 193 (100,0) 81 (100,0) 706 (100,0) 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, 2016. 

 

Considerando apenas os municípios Maceió e Arapiraca, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites 

Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde destaca os casos e a taxa de detecção de 

gestantes com sífilis em Maceió e Arapiraca, nos anos de 2010 a 2013 (Figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 3: Casos e taxas de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes com Sífilis em Maceió, 2010 a 

2013. 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2017. 
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Figura 4: Casos e taxas de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes com Sífilis em Arapiraca, 2010 a 

2013. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 

2017. 

 

 

 Os tipos de sífilis primária, secundária, terciária e latente foram predominantes na faixa entre 20 a 39 

anos, seguido pela faixa etária entre 15 a 19 anos como pode ser observado na Figura 5.  

 

Figura 5- Distribuição dos casos de sífilis em gestantes considerando a classificação do agravo e a faixa etária, 

entre os anos de 2010 a 2013, Alagoas. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, 2016. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante disso, torna-se perceptível a necessidade de ações educativas em saúde voltadas para a 

prevenção da sífilis como também a promoção da saúde nesse âmbito, com foco nos adolescentes entre 15 e 19 

anos, a qual se constitui como uma das faixas etárias de destaque nos dados levantados. O trabalho voltado para 

essa faixa etária é bastante relevante para a promoção de saúde entre os jovens, com vistas a reduzir os índices de 

sífilis e outras ISTs na faixa etária entre 20 e 29 anos, a qual corresponde frequentemente, à fase reprodutiva.  

A atuação de profissionais do campo da saúde em conjunto com a atuação de um biólogo é de 

fundamental relevância na definição de novos caminhos diante desse problema de saúde pública que vem 

adquirindo proporções cada vez maiores em nosso país e num contexto global. 

Atividades promotoras de saúde, em tal faixa etária, são de fundamental importância para a 

conscientização dos jovens, prevenindo as Infecções Sexualmente Transmissíveis nas fases reprodutivas, que 

exibem os maiores índices de contaminação. Dessa forma, o perfil epidemiológico destacado nesta pesquisa é 

semelhante ao obtido em outros trabalhos em nível nacional, o que sugere a necessidade de ações mais efetivas 

direcionadas para o público mais suscetível a este problema de saúde pública. 
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RESUMO: Hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, um parasita 

intracelular obrigatório causador de lesões na pele e nos nervos periféricos, além de alojar-se nos macrófagos e 

nas células de Shawan afetando o sistema imunológico e o cumprimento de funções neurais. Apesar de alguns 

estudos apontarem que o bacilo possui baixa diversidade genética, a doença pode apresentar várias formas 

clinicas, como HT, HP, HB ou HD e a HV, o que acaba confirmando a existência da influencia genética sobre a 

hanseníase. Estudos de ligação do tipo caso controle e familiar são desenvolvidos para investigar a ligação entre 

determinados genes e a doença dentro de populações como genes localizados ou não na região do complexo 

antígeno leucocitário humano – HLA e a região cromossômica 10p13 (gene MRC1). A resistência no tratamento 

desta patologia também é um fator de grande relevância, em que a combinação de drogas se deu devido á 

ocorrência de casos sulfono resistentes, a persistência bacilar e ao abandono ao tratamento pela sua longa 

duração.  Dessa forma, o desenvolvimento desta revisão teve como objetivo elucidar alguns dos fatores que 

levam a ocorrência e susceptibilidade a Hanseníase assim como a resistência ao tratamento poliquimioterápico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacilo; Ligação; Genes.  

 

Genetic association as a factor of predisposition infection by 

mycobacterium leprae and residues associated to resistance in Hanseniasis 

treatment 
 

ABSTRACT: Leprosy is an infectious disease caused by the bacillus Mycobacterium leprae, an obligate 

intracellular parasite that causes lesions in the skin and peripheral nerves, and lodges in macrophages and 

Shawan cells affecting the immune system and the fulfillment of neural functions. Although some studies 

indicate that the bacillus has low genetic diversity, the disease may present several clinical forms, such as HT, 

HP, HB or HD and HV, which confirms the existence of genetic influence on leprosy. Control and familial case-

control binding studies are developed to investigate the link between certain genes and the disease within 

populations as genes located or not located in the human leukocyte antigen-HLA complex region and the 

chromosomal region 10p13 (MRC1 gene). Resistance in the treatment of this pathology is also a factor of great 

relevance, in that the combination of drugs occurred due to the occurrence of resistant sulfono cases, the 

bacillary persistence and the abandonment to the treatment for its long duration. Thus, the development of this 

review aimed to elucidate some of the factors that lead to the occurrence and susceptibility to leprosy as well as 

resistance to polychemotherapy treatment. 

 

KEYWORDS: Bacillus. Link. Genes 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae que 

inicialmente afeta a pele e os nervos periféricos. Taxonomicamente, o M. lepre pertence á ordem 

Actinomycelatis e a família Mycobacteriaceae, o bacilo mede aproximadamente 1 a 8 µm de comprimento e 0,3 

µm de diâmetro. É um parasita intracelular obrigatório, resistente, predominante em macrófagos e células de 

Shawan. O bacilo se reproduz pelo processo de divisão binária, não forma esporos e não produz toxinas 

(DIÓRIO, 2014).  

 Muitos pacientes contaminados com o bacilo não apresentam sintomas, enquanto outros podem 

manifestar várias formas clínicas. Inicialmente, a forma indeterminada pode evoluir para formas mais polares, 

como a Hanseníase Virchowiana ou Multibacilar (HV/HM), onde existe grande número de bacilos e deficiência 
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de resposta imune. Na hanseníase Tuberculóide, encontra-se um número menor de bacilos e uma resposta 

imunológica bem desenvolvida. A forma intermediária entre estes dois pólos é hanseníase Dimorfa ou 

Borderline (HD/HB), responsável por apresentar manchas na pele e uma imunidade também intermediária 

(FRANCHESCHI, et al. 2009).  

 O Mycobacterim. leprae, não se reproduz em meios de cultura in vitro, uma vez que a análise de seu 

genoma evidenciou que menos da metade de seus genes são funcionais, tendo uma grande quantidade de genes 

inativos devido a uma redução evolutiva e degradação genética, essas alterações acabam eliminando rotas 

metabólicas relacionadas as  funções do M. leprae ( SILVESTRE, 2011 ao citar LEVY E JI, 2006).Estas 

modificações na estrutura genética fazem com que o desenvolvimento de alguns estudos sejam limitados a 

inoculações com modelos animais de camundongos imunocompetentes, utilização de índices morfológicos (IM) 

para descrever o aspecto dos bacilos em biopsias ou esfregaços de raspados dérmicos, além do desenvolvimento 

de estudos comparativos com espécies bacteriológicas cultiváveis, como o Mycobacterium tuberculosis, no qual 

realizam-se estudos bioquímicos e de manipulação genética para o conhecimento sobre a composição química e 

estrutural da bactéria (DIÓRIO, 2014). 

 Nas ultimas décadas, vários métodos de análise experimental buscam evidenciar a importância do 

componente genético no controle da susceptibilidade do hospedeiro à doença e seus fenótipos. Onde, os estudos 

mostram que a genética favorável, como genes e regiões genômicas relacionadas, somada a fatores ambientais e 

da própria bactéria, tem grande importância na suscetibilidade a infecção, assim como o desenvolvimento clínico 

desta patologia (PREVADELLO & MIRA 2007). Já as recidivas podem estar associadas a falhas no tratamento, 

persistência bacilar, (DIÓRIO et al. 2009) ou a presença de polimorfismos genéticos (AMARAL, 2012).Com 

isso, o objetivo desta revisão foi elucidar alguns fatores que levam a susceptibilidade a hanseníase, assim como a 

resistência no tratamento medicamentoso.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Base de Dados  

 

 As buscas foram realizadas em cinco bases de dados acadêmicas – PubMed, SciELO, teses 

(Doutorado), livros e Google acadêmico. Os materiais selecionados foram publicados entre o período de 1999 e 

2014 e a pesquisa realizada entre julho e setembro de 2017.  

 

 

ASSOCIAÇÃO GENÉTICA NA HANSENÍASE  

 Embora o estado de saúde agregado á condição fisiológica do hospedeiro influenciem no 

desenvolvimento de uma enfermidade, a predisposição genética pode atuar de forma decisiva na progressão da 

doença. Alguns estudos desenvolvidos em camundongos e no homem mostram que lócus genéticos podem 

exercer influencia sob uma infecção tanto na resposta imune inata como especifica contra determinado parasita 

(ALEXANDER et al.; 1999) 

 A susceptibilidade a Hanseníase por meio da influencia genética foi descoberta através de estudos 

utilizando gêmeos, em que a doença mostrava-se mais incidente em monozigóticos e menos freqüente em 

dizigóticos, tanto para Hanseníase per se (independente da forma clínica), como para suas manifestações 

clínicas, além de evidências encontradas em estudos de segregação complexa com indivíduos de uma população 

Caribenha com 30 casos de Hanseníase a cada 1000 habitantes, mostrarem a existência de um gene recessivo 

controlando a suscetibilidade a doença (PREVEDELLO & MIRA 2007). 

 
 [...] Eevidencias clínicas e epidemiológicas confirmam que a hanseníase possui influência 

genética, e algumas delas merecem destaque I) apesar da baixa diversidade genética do 

patógeno a doença pode se apresentar em várias formas clinicas; II) contatos domiciliares 

consaguineos exibiram maior risco para desenvolver a doença; III) dentre as pessoas 

infectadas, somomente de 0,1-1% são suscetíveis á doença; IV) populações com diferentes 

backgrounds étnicos vivendo na mesma área geográfica exibiram taxas de prevalência 

distintas (Marques, 2010, p. 39 ao citar Moraes e col.,2006)..  

 

 

 Estudos recentes também revelam que o Mycobacterim leprae é um patógeno altamente especializado e 

adaptado, fazendo com que sob pequenas mudanças na interação parasita/hospedeiro desenvolva-se uma 

resistência a doença pela perda de condições ideais para multiplicação do bacilo (SOUZA, et al, 2007). Assim, 

para (Diório, 2014), o Mycobacterium lepre é necessário para que ocorra a infecção, mas não é suficiente para 

manifestar uma das formas clinicas da doença, pois existem fatores físicos, ambientais e genéticos do hospedeiro 

(FRANCHESCHI, et al . 2009) que também exercem uma função importante na determinação da infecção e 

evolução da doença.  
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GENES DE LIGAÇÃO 

 

 As características clínicas e patológicas da hanseníase, assim como as diferenças epidemiológicas e 

étnicas, podem ser explicadas pelas diferenças genéticas na resistência do hospedeiro, pois enquanto alguns 

genes afetam a suscetibilidade independente da forma clínica, outros influenciam fatores de risco para as formas 

paucibacilar e multibalar (Francheschi et al. 2009 ao citar Mira 2003). Estudos de ligação e associação, tanto do 

tipo caso controle como familiar são utilizados para avaliar a ligação entre determinados genes e a doença dentro 

de populações. Estudos como estes, tem mostrado as regiões e genes que podem ter associação e susceptibilidade 

a Hanseníase e suas formas clinicas. Algumas destas pesquisas tem revelado que os genes ou regiões genômicas 

podem ter ligação associadas a  susceptibilidade ou  a proteção com a doença,  onde são avaliados 

principalmente genes que exercem uma importante função na resposta imunológica do hospedeiro, localizados 

ou não na região do complexo antígeno leucocitário humano – HLA (MARQUES,  2010). A tabela a seguir 

mostra alguns genes que foram associados á hanseníase e suas funções.   

 

      TABELA 01: Genética na susceptibilidade á Hanseníase   

Estudo Gene/Região 

Cromossomica/

Polimorfismo 

Função Fenótipo 

Ligação 10p13 (MRC1) Codificar receptores de manose em 

macrófagos/reconhecimento de padrões 

bacterianos 

Paucibacilar 

Ligação Alelo A 

(G396S) 

Codificante serina Multibacilar 

Ligação 

 

Alelo G 

(G396S) 

Codificante Glicina Multibacilar 

GWAS 

(Associação) 

NOD2 (32 

polimorfismos) 

Codificador intracelular de componentes da 

parede micobacteriana/ resposta imune inata 

Hanseníase per 

se/ casos 

reacionais 

GWAS 

(Associação) 

DRB1 *1401 

DRB1*09 

Modulação do tipo de resposta imunológica, 

manifestação clínica, susceptibilidade a infecção 

Hanseníase per se 

GWAS 

(Associação) 

DRB1*04 Modulação do tipo de resposta imunológica, 

manifestação clínica, susceptibilidade a infecção 

Paucibacilar 

Fonte: adaptado de: Marcos et al (2014) ao citar Mira et al. 2003; Cooke et al. 2008; Alter et al. 2010; 

Berrington et al. 2010; Lima et al 2000; Motta et al. 2007; Zhang et al. 2009.  

 Como exposto, vários genes e regiões do genoma podem estar relacionados ao desenvolvimento de 

Hanseníase, porém, segundo Marques (2010), o resultado de alguns destes estudos não foram replicados, 

mostrando que existe um determinado grau de heterogeneidade dentro das populações e um complexo modelo 

genético de influência na susceptibilidade. 
 

RECIDIVAS E RESISTÊNCIA À DROGAS NO TRATAMENTO  

 

 Um dos mais importantes avanços para o controle da hanseníase foi à implantação da poliquimioterapia 

(PQT) pela Organização Mundial de Saúde - OMS, no ano de 1981. Segundo a Rev.Saúde Pública (2011), após 

a utilização de monoterapia com Dapsona terem sido registrados casos de resistência a droga no pós-tratamento, 

a OMS, propôs o esquema PQT com o intuito de evitar a seleção de cepas resistentes.  A poliquimioterapia tem 

um esquema parcialmente supervisionado com doses fixas e que é bem aceito pelos pacientes, dessa forma, a 

PQT tem contribuído de forma significativa para a diminuição das taxas de prevalência da doença.   
 

[...] Os motivos que subsidiaram a necessidade da combinação de drogas no tratamento da 

Hanseníase foram as taxas de prevalência de casos sulfono resistentes, a persistência bacilar e 

o abandono ao tratamento pela sua longa duração. Os objetivos da poliquimioterapia são 

basicamente, a eliminação do agente infeccioso no menor tempo possível e a prevenção do 

aparecimento de cepas de M. leprae resistentes. Atingindo estes objetivos, diminui-se o risco 

de recidivas e o número de abandonos, pela possibilidade de diminuição dos tempos de 

tratamento (GALLO, 1998, p. 22).  

 

 

Apesar da eficácia da Poliquimioterapia, alguns casos de recidivas da hanseníase vem ocorrendo 

também após a alta medicamentosa, embora sejam poucos casos, a recidiva é um forte indicativo da eficiência do 

tratamento (DIÓRIO et al. 2009).  Segundo Marques (2010), pacientes tratados ou não, podem apresentar 
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estados reacionais, em que manifestam-se inflamações agudas que podem provocar o comprometimento cutâneo, 

neurológico e sistêmico, onde o dano ao nervo pode causar perda da sensibilidade, paralisia e deformidades. 

Reações como estas como estas podem ocorrer entre 30 e 50% de pacientes com hanseníase.  

Existem vários fatores que podem contribuir para a ocorrência de recidivas na hanseníase, como: 

características referentes ao M. leprae, fatores relacionados à cinética das drogas, reexposição do paciente a altas 

cargas bacilares, irregularidade no tratamento, além de mutações genéticas em genes relacionados à resistência a 

drogas. As recidivas associadas à resistência as drogas são relatadas desde o início da década de 1960, 

principalmente sobre o uso prolongado de dapsona. Relatos de resistência à rifampicina (RFP) são menos 

comuns, uma vez que a RFP é a principal droga do esquema PQT, com grande efeito bactericida (ILSL, 2011).  

Para a avaliação de resistência realiza-se o procedimento de inoculação em camundongos pela técnica 

Shepard, por meio de biopsia de lesão do paciente que tem suspeita de recidiva. São biopsiados tecidos de lesão 

cutânea ou do nervo periférico. Os espécimes passam por exames histopatológicos ou o tecido fresco é 

empregado como fonte de M. lepre para inoculação intradérmica no coxin plantar de camundongos (WHO, 

1987) da linhagem BALB/c (ILSL,2011), Os animais são divididos em três grupos, dieta sem drogas, 0,01% de 

Dapsona (DDS) adcionada a ração e 10mg de Rifanpicina (RFP)/kg semanalmente durante seis meses. Após dez 

meses em salas climatizadas, os animais são sacrificados e o coxin plantar é avaliado para verificar se houve 

multiplicação do bacilo. Este mesmo material também pode ser utilizado para análise molecular com o intuito de 

verificar a existência de polimorfismos associados á resistência (ILSL,2011). 

Além de estudos que compravam a resistência a drogas em monoterapia, pesquisas realizadas no 

Instituto Lauro Lima de Souza (ILSL) segundo a (ILSL,2011), pacientes tratados com PQT tem sido avaliados 

com suspeita de reativação da doença.  Os casos de recidiva em hanseníase podem caracterizar um importante 

fator de risco para resistência, todavia, para que essa relação seja efetivada são necessários inquéritos 

epidemiológicos mais amplos principalmente onde a doença é mais incidente (DIÓRIO, 2014) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Desenvolver políticas públicas que invistam em pesquisas e materiais adequados para detecção de cepas 

resistentes ao tratamento assim como casos reacionais; 

 Conscientização dos pacientes para desenvolver o curso do tratamento de maneira adequada, garantindo 

em parte, sua eficiência.  
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RESUMO: O HPV (Human Papillomavirus) é um vírus responsável por uma das infecções sexualmente 

transmissíveis mais frequentes no mundo relacionado ao câncer, principalmente do colo uterino. Como forma 

preventiva a vacina bivalente e a quadrivalente tem sido utilizadas em vários países. Ressaltando sua relevância 

para a saúde pública, o objetivo deste estudo foi identificar na literatura as barreiras que influenciam a 

aceitabilidade da vacina anti HPV. Trata-se uma pesquisa exploratória descritiva, por meio de revisão literária de 

artigos publicados entre 2007 a julho de 2017. Verificou-se que a maior barreira à aceitabilidade da vacina anti 

HPV por pais e guardiões é o baixo conhecimento sobre o vírus e a vacina e a insuficiência de informações. Os 

resultados reforçam a necessidade de haver intervenções educativas na população para prover informação 

adequada sobre o HPV e sua vacina, principalmente em países em que está disponível no serviço público de 

saúde, como é o caso do Brasil que está com a vacina quadrivalente no Sistema Único de Saúde (SUS) para 

meninas e meninos. No entanto, sem deixar de destacar importância da realização do exame Papanicolau e o uso 

de preservativo como alternativas prioritárias. 

 

PALAVRAS CHAVE: IST, prevenção, vacinação. 

 

Barriers and challenges influencing vaccine acceptability against HPV 

 
ABSTRACT: HPV (Human Papillomavirus) is a virus responsible for one of the most common sexually 

transmitted infections in the world related to cancer, especially the cervix. As a preventive form the bivalent and 

quadrivalent vaccine has been used in several countries. Highlighting its relevance to public health, the objective 

of this study was to identify barriers in the literature that influence the acceptability of the HPV vaccine. This is a 

descriptive exploratory research, through a literature review of articles published between 2007 and July 2017. It 

has been found that the greatest barrier to the acceptability of the HPV vaccine by parents and guardians is the 

low knowledge about the virus and the vaccine and insufficient information. The results reinforce the need for 

educational interventions in the population to provide adequate information about HPV and its vaccine, 

especially in countries where it is available in the public health service, as is the case of Brazil that has the 

quadrivalent vaccine in the Unified System (SUS) for girls and boys. However, while emphasizing the 

importance of performing the Pap smear and the use of condoms as priority alternatives. 

 

KEYWORD: STI, prevention, vaccination. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O HPV (Human Papillomavirus) é um vírus responsável por uma das infecções sexualmente 

transmissíveis mais frequentes no mundo. Infecta seletivamente o epitélio da pele e das mucosas, podendo levar 

a infecções assintomáticas, causar verrugas ou estar associado a várias neoplasias benignas e malignas 

(OKAMOTO, 2016). Segundo Maranhão e Domingues (2014) a maior prevalência do HPV se dá entre mulheres 

jovens, com múltiplos parceiros, que não usam preservativos nas relações sexuais.  

Vários estudos vêm demonstrando a relação causal entre o HPV e diversos tipos de câncer. Sabe-se que o 

principal e mais conhecido câncer causado pelo vírus é o de colo de útero, mas o HPV também acomete homens 

e os locais mais comuns onde se encontram o vírus são: pênis, escroto, uretra, ânus e, mais recentemente, na 

região orofaríngea (CARVALHO, 2012). Todavia, o câncer cervical constitui um extraordinário problema de 

saúde pública devido à alta incidência e mortalidade, especialmente nos países em desenvolvimento 

(SCHWARZ, 2009). 
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Uma das particularidades do HPV é o fato da infecção provocada por esse vírus, diferente de outras 

doenças virais, não gerar viremia. Por consequência, a resposta imunológica ao HPV é insuficiente para que 

ocorra uma proteção imunológica inata. Isso não confere ao sistema imunológico a capacidade de 

reconhecimento para respostas a futuras infecções pelos mesmos vírus (SCHWARZ, 2009). Dessa forma, o 

único meio para que o nosso organismo possa apresentar algum tipo de resposta imune ao HPV é a utilização de 

meios para a indução da resposta imunológica adquirida (ALMEIDA, 2014), sendo necessário o uso de vacinas. 

Pensando em prevenção, as vacinas profiláticas contra o HPV trouxeram a possibilidade de ações em 

nível primário, já que até então a prevenção só ocorria em nível secundário. Foi criada em 2006, na Austrália e 

trata-se de uma estratégia recente, utilizada em alguns países a partir da aprovação da vacina quadrivalente como 

agente imunizador contra o HPV, em junho de 2006, pelo Food and Drug Administration (FDA), órgão 

americano responsável pela regulamentação de alimentos e drogas. Nesse mesmo ano, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA) regulamentou a comercialização dessa vacina (BORSATTO, 2011). 

A Austrália foi um dos primeiros países a implementar a vacinação anti-HPV gratuita para a população 

feminina (ZARDO, 2014). O Ministério da Saúde do Brasil também adotou esta medida preventiva que deve ser 

somada ao uso do preservativo e ao exame de Papanicolau. O Sistema Único de Saúde (SUS) começou a 

oferecer a vacina a partir de 10 de março de 2014, para meninas de 9 a 13 anos, em postos de saúde e em escolas 

públicas e privadas de todo o país (BRASIL, 2015). 

Contudo, um elemento determinante na implantação de uma vacina é a aceitabilidade desta pela 

população. No caso da vacina contra o HPV, mesmo com o avanço dos estudos sobre esse tipo de vírus no 

mundo, a vacina profilática ainda é bastante polêmica, pois como Almeida (2014) reitera que alguns fatores em 

relação à vacina ainda precisam continuar sendo discutidos, como a relação custo-efetividade, a percepção de 

risco, a percepção da gravidade da doença, a idade da vacinação entre outros aspectos. Nesse contexto, 

ressaltando sua relevância para a saúde pública, o objetivo deste estudo foi identificar na literatura as barreiras 

que influenciam a aceitabilidade dos pais e guardiões à vacina anti HPV. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Trata-se uma pesquisa exploratória descritiva, por meio de revisão literária realizada no período de julho 

e agosto de 2017. Para isto, foram pesquisadas publicações que correspondiam aos seguintes critérios: artigo 

publicado, em português, inglês ou espanhol, em periódico indexado em bases de dados informatizados, no 

período de 2007 a julho de 2017. Busca de artigos foi realizada nas seguintes bases: Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), da Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) e Portal da CAPES. As palavras-chave utilizadas foram “Anti HPV vaccine”, “Acceptability 

of HPV vaccine” e “Challenges in acceptability HPV vaccine”. A seleção das publicações foi realizada a partir 

do título e resumo/abstract.  

Foram encontrados 30 artigos e descartados/rejeitados 17 por apresentarem inadequação à temática e 

repetição, enquanto 13 artigos passaram pelos critérios de elegibilidade. Foram realizadas leituras introdutórias 

do artigo completo, a fim de extrair os pontos centrais. Em uma segunda leitura, buscou-se sumarizar as 

premissas apontadas por cada artigo analisado, sendo extraídas as seguintes informações: ano e autor, título do 

artigo, objetivo, local da publicação, barreiras que influenciam a aceitação da vacina e público-alvo, como 

possíveis fatores de influência para a aceitação ou não aceitação da vacina por pais ou outros responsáveis. 

Posteriormente, foi construída uma tabela, a fim de organizar as informações extraídas, restringindo-se as 

barreiras para adesão das vacinas, de modo a se obter uma análise a respeito dos artigos consultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na análise das 13 (treze) publicações selecionadas constatou-se que a maior barreira à aceitabilidade da 

vacina anti HPV por pais e guardiões é o baixo conhecimento sobre o vírus e a vacina – evidenciados em 11 

artigos e constitui-se como principal barreira que dificulta a adesão da vacinação. Em seguida, foram salientados 

os potenciais efeitos colaterais da vacina; a natureza experimental e segurança da vacina; idade do filho (a) – 

considerado (a) muito jovem para esse tipo de vacina; a desconfiança nos médicos, nas empresas farmacêuticas 

e/ou no sistema de saúde; crenças e nível de escolaridade dos pais; a vacina vista como um gatilho para iniciar a 

educação sexual e as relações sexuais e o potencial constrangimento se vacinados contra o HPV (Quadro 1). O 

estudo realizado por Osis (2014) no Brasil, menos de 50% dos entrevistados referiram ter ouvido falar do HPV, 
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somente 28,9% mencionaram informações adequadas e apenas 8,6% tinham ouvido falar das vacinas, reitera a 

existência dessa problemática. 

Quadro 1: Barreiras à aceitabilidade da vacina contra o HPV (Human Papillomavirus). 

Barreiras à aceitabilidade da vacina Referências 

Baixos níveis de conhecimento sobre o vírus e 

a vacina 

Tisi et al. (2009); Wiesner et al. (2010); 

LaMontagne et al. (2011); Do et al. (2012); La 

Vincente et al. (2015); Paul et al. (2015); Chaparro 

et al. (2016); Alberts et al. (2017); Vielot et al. 

(2017); Brown et al. (2017); Osis (2014). 

Potenciais efeitos colaterais 
La Vincente et al. (2015); Paul et al. (2015); Alberts 

et al. (2017); Vielot et al. (2017). 

Natureza experimental e segurança da vacina 
La Montagne et al. (2011); La Vincente et al. 

(2015); Alberts et al. (2017). 

A desconfiança nos médicos, nas empresas 

farmacêuticas e/ou no sistema de saúde 

Alberts et al. (2017); Chaparro et al. (2016); Vielot 

et al. (2017). 

Idade do filho (a) – considerado (a) muito 

jovem para esse tipo de vacina 

Wiesner et al. (2010); Brown et al. (2017); La 

Vincente et al. (2015); Neto et al. (2016). 

 

Crenças e nível de escolaridade dos pais. La Vincente et al. (2015); Alberts et al. (2017). 

A vacina vista como um gatilho para iniciar a 

educação sexual e as relações sexuais. 
Chaparro et al. (2016); Wiesner et al. (2010). 

Potencial constrangimento se vacinados 

contra o HPV. 
McRee et al. (2013). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

De acordo com pesquisas realizadas em todo o mundo, a vacinação contra HPV parece fornecer proteção 

contra esta infecção. Segundo Hirth (2017), os adultos vacinados apresentaram menor prevalência de HPV oral 

em comparação com adultos não vacinados e conforme o estudo de Navarro-Illana (2017), houve uma 

diminuição das verrugas genitais quando as candidatas a serem vacinadas com vacina quadrivalente de HPV 

atingiram a idade de 18 anos (em 2012) em relação aos anos anteriores. Apesar destes resultados, questões como 

os efeitos colaterais da vacina, que são superestimados pela população; além da sua natureza experimental e a 

falta de confiança nas autoridades e sistemas de saúde, ainda são tratadas como barreiras para a aceitabilidade da 

vacina. 

Outro ponto reiterado por McRee (2013) foi o potencial constrangimento do filho ao ser vacinado; o 

estigma da discriminação como um resultado potencial ao divulgar a vacinação contra o HPV para outros. Eles 

poderiam confundir a vacinação com infecção por HPV e tal exposição acabaria gerando constrangimento e 

preconceitos. De acordo com um estudo realizado em Juiz de Fora, MG, apesar de o conhecimento sobre o HPV 

e sobre a vacina ser adequado, os pais apresentam resistência com relação à faixa etária proposta da campanha, 

de 9 a 13 anos (NETO, 2016). 

Alguns autores declararam que as características sociodemográficas dos pais também estão envolvidas no 

processo de aceitabilidade; o nível de escolaridade está associado a uma maior ou menor adesão aos 

cronogramas de imunização (ALBERTS, 2017). De acordo com um estudo qualitativo realizado na Colômbia 

observou-se que as famílias com um nível educacional e socioeconômico mais elevado, representado por pais de 

meninos e meninas de escolas privadas, mostraram maior capacidade crítica em relação à informação científica 

recebida, o que se traduziu numa atitude claramente hesitante em relação à informação sobre a vacina 

(WIESNER, 2010). Foi possível notar na maioria dos trabalhos também que, em muitos casos, não há urgência 

em receber a vacina e não existe uma percepção de câncer relacionada ao HPV, colocando outros problemas de 

saúde como prioritários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com o presente estudo, foi possível corroborar a importância da introdução da vacina profilática do 

vírus do papiloma humano, evidenciando sua relação direta com o desenvolvimento do câncer de colo uterino. 

Os resultados reforçam a necessidade de haver intervenções educativas na população para prover informação 

adequada sobre o HPV e sua vacina, principalmente em países em que está disponível no serviço público de 

saúde, como é o caso do Brasil que está com a vacina quadrivalente no Sistema Único de Saúde (SUS) para 

meninas e meninos. No entanto, sem deixar de destacar importância da realização do exame Papanicolau e o uso 

de preservativo como alternativas prioritárias. 

Esta revisão não encerra a discussão sobre a importância da vacinação e os fatores e desafios que 

influenciam a aceitabilidade da vacina anti HPV, pelo contrário, espera-se que a mesma colabore para o 

levantamento de outras discussões que apontem novas possibilidades para a implementação dessa vacina. 

Sugere-se ainda a busca por elucidar os principais rótulos equivocados inseridos nas populações em relação à 

vacina, bem como orientá-las sobre a infecção pelo vírus e suas consequências, para assim possibilitar uma 

maior adesão à imunização. Para enfrentar esses problemas é necessário que haja a disseminação de informações 

claras, acessíveis e científicas para convencer a sociedade da importância desta e de outras vacinas. 
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RESUMO: As intoxicações exógenas caracterizam-se como um problema mundial, estimando-se que cerca 

de 1,5 a 3% da população é intoxicada anualmente, sendo assim um problema de saúde pública mundial. O 

estudo teve por objetivo caracterizar o perfil das intoxicações exógenas em Alagoas no período entre 2013 e 

2015. Trata-se de um estudo descritivo, onde utilizou-se como ferramenta para coleta de dados, o Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram selecionadas nove variáveis para análise do 

estudo: faixa etária, raça, sexo, agente tóxico, circunstância, tipo de exposição, classificação final, critério de 

confirmação e evolução, registradas no período de 2013 a 2015. No estado de Alagoas no período entre 2013 e 

2015 foram registrados 9.851 casos de intoxicação exógena destes 4.496 foram registrados no ano de 2013, 

3.690 em 2014 e 1.665 em 2015. Considerando as macrorregiões do estado, a segunda região teve um maior 

número registrando 7.866 casos contra 1.985 da primeira região. A maioria dos casos evoluiu para cura sem 

sequelas, com cerca de 82,92%, 62,87% e 86,54% nos anos de 2013, 2014 e 2015 respectivamente. os dados 

mostraram que 44,2% (4.355) dos casos foram classificados como intoxicações agudas confirmadas 

majoritariamente 68,1% (6.712) por critérios clínicos. De acordo com o que foi encontrado, observou-se muitos 

casos subnotificados, o que compromete a análise dos mesmos, sugere-se a realização de outros estudos que 

reflitam com maior amplitude a realidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  substâncias tóxicas, epidemiologia, caracterização. 

 

Characterization of exogenous poisoning in Alagoas between 2013 and 2015 

 

 ABSTRACT: Exogenous intoxication is characterized as a worldwide problem, with an estimated 

1.5 to 3% of the population being intoxicated annually and thus a global public health problem. The study aimed 

to characterize the profile of exogenous intoxications in Alagoas in the period between 2013 and 2015. This is a 

descriptive study, where the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS) was used as a 

tool for data collection. ). Nine variables were selected for study analysis: age group, race, sex, toxic agent, 

condition, type of exposure, final classification, confirmation criterion and evolution, registered in the period 

from 2013 to 2015. In the state of Alagoas in the period between 2013 and 2015 were recorded 9,851 cases of 

exogenous intoxication of these 4,496 were registered in the year 2013, 3,690 in 2014 and 1,665 in 2015. 

Considering the macroregions of the state, the second region had a larger number registering 7,866 cases against 

1,985 of the first region. The majority of cases evolved to cure without sequelae, with about 82.92%, 62.87% 

and 86.54% in the years of 2013, 2014 and 2015 respectively. the data showed that 44.2% (4.355) of the cases 

were classified as acute intoxications confirmed mostly 68.1% (6,712) by clinical criteria. According to what 

was found, many underreported cases were observed, which compromises the analysis of the same ones, it is 

suggested the realization of other studies that reflect with greater amplitude the reality. 

 

KEYWORD: toxic substances, epidemiology, characterization. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A intoxicação provoca efeitos perniciosos no ser vivo quando ocorre a ingestão de qualquer substância 

química em grande quantidade, desse modo, a interação dessas substâncias com o organismo resultará em 

toxicidade.  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 1,5 a 3% da população é 

intoxicada anualmente o que configura um problema de saúde pública em todo o mundo (ZAMBOLIM et al., 

2008). 

about:blank
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As ocorrências de intoxicação podem ser classificadas em acidentais, quando ocorrem de forma 

imprevista como exemplo em crianças pequenas (1 a 5 anos), ou intencionais relacionadas a tentativa de autólise, 

destruição de si mesmo; sendo essa mais frequente nos atendimentos de emergência. Entre as principais 

substâncias responsáveis pelas intoxicações estão os medicamentos, com ressalva para os benzodiazepínicos, 

barbitúricos e paracetamol. Neste sentido seguem-se as intoxicações por animais peçonhentos e intoxicações por 

produtos químicos, entre eles os pesticidas (ROMÃO et al., 2004). 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), no ano de 

2012 o Brasil apresentou 16.052 casos de intoxicações exógenas. A região nordeste registrou 2.258 (14,07%) 

casos de intoxicação por medicamentos, 1.788 (11,14%) por animais peçonhentos, 404 (2,52%) por agrotóxicos 

de uso agrícola e domésticos. Por meio desses dados depreende-se que a população acredita nos benefícios 

ilimitados dos medicamentos propiciando para o consumo desses em qualquer tipo de transtorno (LESSA, 

BOCHNER, 2008). 

Sendo assim, faz-se necessária a abordagem sobre o tema para identificar o perfil da população de risco 

no estado de Alagoas com vista a diminuir novas ocorrências por meio do conhecimento das faixas etárias que 

são mais atingidas, as substâncias que causam maiores danos e o sexo das vítimas, associando com as possíveis 

causas capazes de justificá-las. Nessa perspectiva, o estudo teve por objetivo caracterizar o perfil das 

intoxicações exógenas em Alagoas no período entre 2013 e 2015. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, onde utilizou-se como ferramenta para coleta de dados, o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram selecionadas nove variáveis para 

análise do estudo: faixa etária, raça, sexo, agente tóxico, circunstância, tipo de exposição, classificação final, 

critério de confirmação e evolução, registradas no período de 2013 a 2015. A partir dos dados obtidos no 

DATASUS, organizou-se em uma planilha no Excel, para posterior análise descritiva foi utilizado o software 

estatístico PRISMA 5.0. Por se tratar de um banco com dados considerados de domínio público, não foi 

necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estado de Alagoas no período entre 2013 e 2015 foram registrados 9.851 casos de intoxicação 

exógena destes 4.496 foram registrados no ano de 2013, 3.690 em 2014 e 1.665 em 2015. Considerando as 

macrorregiões do estado, a segunda região teve um maior número registrando 7.866 casos contra 1.985 da 

primeira região, como é mostrado na Tabela 1: 

 

Tabela 1: casos de intoxicação exógena por região em 2013, 2014 e 2015 

ANO 2013 2014 2015 

Macrorregião 

1° 

2° 

Ignorado 

(n) 

851 

3645 

0 

% 

19,04% 

80,96% 

0 

(n) 

736 

2.954 

0 

% 

19,94% 

80,06% 

0 

(n) 

398 

1.267 

0 

% 

23,90% 

76,10% 

0 

Total 4.496 100% 3.690 100% 1.665 100% 

 

 As macrorregiões descritas, podem ser visualizadas no mapa disponibilizado pela SESAU (Secretaria de 

Estado de Saúde de Alagoas): 
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Com relação à faixa etária foi encontrado prevalência entre 20 e 39 anos com 3.669 casos, 

representando 37,2% do total de casos, o que Bochner
 (

2007) também discute como a principal faixa etária 

economicamente ativa, ou seja, a classe trabalhadora que está mais vulnerável a circunstâncias como acidentes 

de trabalho. Ainda com relação à faixa etária chama a atenção o fato de que todas as faixas etárias apresentaram 

casos de intoxicação exógena, aparecendo com menor prevalência em idosos com mais de 80 anos, como 

apresentado na Tabela 2. Observou-se também uma queda gradual na notificação dos dados entres os anos 

estudados, principalmente entre 2014 e 2015. 

 

Tabela 2: Intoxicações exógenas de acordo com a faixa etária nos anos de 2013, 2014 e 2015 

ANO 2013 2014 2015 

Faixa etária (n) % (n) % (n) % 

Em branco 

<1 Ano 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-39 

40-59 

60-64 

65-69 

70-79 

80 e + 

0 

151 

571 

305 

286 

573 

1.730 

710 

63 

49 

47 

21 

0 

3,35% 

12,67% 

6,76% 

6,34% 

12,71% 

38,39% 

15,75% 

1,40% 

1,09% 

1,05% 

0,49% 

1 

196 

545 

0,02% 0 0% 

5,31% 83 4,99% 

14,79% 236 14,18% 

245 

246 

480 

1.310 

535 

42 

56 

29 

21 

6,61% 96 5,77% 

6,53% 113 6,78% 

12,95% 231 13,87% 

35,34% 629 37,77% 

14,43% 226 13,57% 

1,13% 16 0,96% 

1,53% 14 0,84% 

0,78% 18 1,08% 

0,58% 3 0,19% 

TOTAL 4.506  3.706 100% 1.665 100% 

 

 

Cerca de 57,6% (5.676) dos casos ocorreram com pessoas que se autodeclararam pardas, entretanto em 

2013 26,49% (1.191) dos dados referentes a raça foram ignorados, o que reflete uma subnotificação de dados, o 

que ocorre novamente em 2014 onde 33,17% (1.224) dos dados foram ignorados, e em 2015 mais uma vez ainda 

com uma porcentagem maior de 39,93% (663) casos foram ignorados no que diz respeito a raça da vítima de 

intoxicação. Entre os dados apresentados, no ano de 2013 a maioria dos casos de intoxicação exógena ocorreu 

em pessoas pardas, cerca de 62,36% (2.804). Isso se repetiu em 2014 e 2015, com 55,39% (2.044) e 49,88% 

(828) respectivamente. Como mostra a Tabela 3 
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Tabela 3: Notificação de casos de intoxicação exógena de acordo com a raça, entre 2013 e 2015 

Ano 2013 2014 2015 

Raça (n) % (n) % (n) % 

IGN 1.191 26,49% 1.224 33,17% 663 39,93% 

Branca 392 8,72% 305 8,27% 130 7,93% 

Preta 96 2,15% 101 2,74% 32 1,92% 

Amarela 5 0,11% 4 0,11% 4 0,25% 

Parda 2.804 62,36% 2.044 55,39% 828 49,88% 

Indígena 8 0,17% 12 0,32% 3 0,19% 

Total 4.496 100% 3.690 100% 1.660 100% 

 

 

Quando comparamos o sexo e as intoxicações percebemos maior prevalência no sexo feminino correspondendo 

a 56,2% (5.544), o que também evidenciado por Andrade (2012)
 
e por Lima (2008). Pode-se observar com 

detalhes na tabela 4. 

 

Tabela 4: Intoxicação exógena de acordo com o sexo, entre 2013 e 2015. 

Ano 2013 2014 2015 

Sexo (n) % (n) % (n) % 

Em 

branco 

0 0% 0 0% 0 0% 

IGN 0 0% 0 0% 0 0% 

Masculi

no 

2.020 44,92

% 

1.633 44,25

% 

649 39,09

% 

Feminin

o 

2.476 55,08

% 

2.057 55,75

% 

1.011 60,91

% 

Total 2.496 100% 3.690 100% 1.660 100% 

 

 

Medicamentos foram apontados como o principal agente tóxico compreendendo 32,1% (3.164) os 

casos, seguido por alimentos e bebidas 9,5% (940) e drogas de abuso com 4,8% (474), tabela 5. 

 

Tabela 5: Agente causador das intoxicações, entre 2013 e 2015. 

Ano 2013 2014 2015 

Agente tóxico (n) % (n) % (n) % 

Ign/Branco 1.551 34,42% 1.367 36,69% 400 24,02% 

Medicamento 1.292 28,68% 1.192 32,16% 680 41,67% 

Agrotóxico agrícola 208 4,62% 178 4,81% 54 3,24% 

Agrotóxico doméstico 29 0,65% 28 0,75% 15 0,90% 

Agrotóxico saúde 

pública 

6 0,13% 4 0,11% 2 0,12% 

Raticida 136 3,01% 129 3,48% 85 5,10% 

Prod. veterinário 32 0,71% 38 1,02% 17 1,02% 

Prod. uso domiciliar 191 4,23% 200 5,39% 109 5,62% 

Cosmético 43 0,95% 31 0,83% 16 0,96% 

Prod. Químico 56 1,25% 43 1,16% 30 1,80% 

Metal 1 0,02% 0 0% 0 0% 

Drogas de abuso 334 7,42% 98 2,64% 42 2,52% 

Planta tóxica 60 1,33% 37 0,99% 12 0,96% 

Alimento e bebida 509 11,29% 288 7,79% 143 8,48% 

Outro 58 1,29% 73 1,98% 60 3,59% 

Total 4.506 100% 3.706 100% 1.665 100% 

 

Esses agentes tóxicos foram utilizados principalmente em tentativas de suicídio correspondendo a 23% 

(2.274) dos casos. Agadir (2013) apontou a alta taxa de intoxicações no Brasil, assim como a importância de 

ações que repensem o acesso e medidas restritivas às substâncias usadas nos agravos. Entre outras principais 
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circunstâncias encontramos: acidental 12,7% (1.252), ingestão de alimentos 9,6% (952) e uso terapêutico 3,4% 

(338). Tabela 6 

 

Tabela 6: Circunstância da intoxicação entre 2013 e 2015 

Ano 2013 2014 2015 

Circunstância (n) % (n) % (n) % 

Ign/Branco 1.747 38,77% 1.458 39,34% 433 26% 

Uso Habitual 150 3,33% 242 6,52% 87 5,33% 

Acidental 445 9,88% 536 14,46% 271 16,27% 

Ambiental 95 2,10% 63 1,69% 50 3% 

Uso terapêutico 211 4,68% 64 1,72% 63 3,78% 

Prescrição médica 4 0,08% 5 0,13% 2 0,12% 

Erro de 

administração 

26 0,58% 21 0,56% 13 0,78% 

Automedicação 98 2,17% 141 3,81% 71 4,26% 

Abuso 221 4,90% 41 1,11% 32 1,92% 

Ingestão de alimento 571 12,67% 254 6,85% 127 7,62% 

Tentativa de suicídio 917 20,35% 859 23,17% 498 29,91% 

Tentativa de aborto 2 0,04% 2 0,05 1 0,06% 

Violência/homicídio 2 0,04% 4 0,11% 4 0,24% 

Outra 17 0,41% 16 0,48% 13 0,78% 

Total 4.506 100% 3.706 100% 1.665 100% 

 

Sobre a classificação final das intoxicações, os dados mostraram que 44,2% (4.355) dos casos foram 

classificados como intoxicações agudas confirmadas majoritariamente 68,1% (6.712) por critérios clínicos.  

 

Tabela 7: Classificação final das intoxicações 

Ano 2013 2014 2015 

Classificação final (n) % (n) % (n) % 

Ign/Branco 492 10,92% 1.016 27,42% 102 6,12% 

Intoxicação 

confirmada 

3.716 82,46% 2.256 60,9% 1.344 80,72% 

Só Exposição 213 4,73% 324 8,72% 147 8,82% 

Reação Adversa 16 0,35% 19 0,51% 25 1,51% 

Outro Diagnóstico 67 1,49% 89 2,4% 46 2,77% 

Síndrome de 

abstinência 

2 0,05% 2 0,05% 1 0,06% 

Total 4.506 100% 3.704 100% 1.665 100% 

 

Com relação à evolução, apenas 0,21% (21) evoluíram para cura com sequelas e 0,37% (37) evoluíram ao óbito. 

A maioria dos casos evoluiu para cura sem sequelas, com cerca de 82,92%, 62,87% e 86,54% nos anos de 2013, 

2014 e 2015 respectivamente, como mostrado na tabela 8: 
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Tabela 8: Evolução das intoxicações exógenas entre 2013 e 2015. 

Ano 2013 2014 2015 

Classificação final (n) % (n) % (n) % 

Ign/Branco 498 11,05% 1.158 31,24% 164 9,86% 

Cura sem sequela 3.735 82,92% 2.330 62,87% 1.441 86,54% 

Cura com sequela 24 0,53% 10 0,26% 11 0,66% 

Óbito por intoxicação 

exógena 

21 0,46% 21 0,56% 16 0,96% 

Perda de seguimento 226 5,04% 187 5,07% 33 1,98% 

Total 4.504 100% 3.706 100% 1.665 100% 

 

 
CONCLUSÃO 
 

              A principal limitação para o desenvolvimento do estudo é a subnotificação de casos, muitos dados não 

são relatados, sendo preenchido como ignorado ou em branco, o que pode mascarar os resultados e interferir na 

interpretação dos mesmos. Os altos índices de casos de intoxicação exógenas, são preocupantes, as causas 

diversas e principalmente o fato de atingir todas as faixas etárias, evidenciam o fato de que o problema não está 

restrito a um grupo ou causa específico, sendo necessária a prevenção em diversos âmbitos. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O Zika vírus é um vírus emergente do gênero flavivírus, a infecção representa uma doença 

parasitaria associada à transmissão por vetores do gênero Aedes. Está documentada a presença do vírus Zika em 

alguns fluidos corporais. A infecção congênita evidencia gravidade ao feto culminando em microcefalia e 

malformações. Essas evidências passam pelo reconhecimento da relação entre a presença do vírus e a ocorrência 

de microcefalias e óbitos. Em Alagoas detectou-se um surto associado ao Zika vírus entre 2015-2016. Objetivo: 

O presente trabalho visa demonstrar incidência dos casos de microcefalia associados à infecção de Zika vírus e 

sua distribuição no território de Alagoas. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa de 

casos através da coleta de dados secundários de notificações de microcefalia, disponibilizado da Secretaria do 

Estado da Saúde de Alagoas – SESAU por intermédio de informes epidemiológicos, conforme notificação de 

casos de microcefalia e associação de positividade de infecção por Zika vírus em recém nascidos, menores de 

um ano de vida e genitora durante gestação, no período de 2015 a 2016. RESULTADO: Houve uma serie 

histórica de 358 casos suspeitos de microcefalias, após investigação demonstrou a ocorrência de 105 casos 

confirmados de microcefalias, dentre estes, observou-se 84 casos com confirmação diagnostica por Zika vírus e 

34 casos apresentaram alterações do SNC. CONCLUSÃO: Embora haja evidencia de associação entre casos de 

microcefalia e infecção de Zika vírus, em 80% dos casos confirmados neste estudo, por se tratar de doença 

pouco conhecida, necessita-se do desenvolvimento de novas pesquisas para elucidação da doença e tratamento 

eficaz que promova proteção ao Zika em gestantes. 

 

PALAVRA-CHAVE: Epidemiologia, perímetro cefálico, ZIKV. 

 

Associated microcephal cases infection of zika virus in the state of Alagoas 
 

SUBTRAT 
Introduction: The Zika virus is an emerging virus of the genus flavivirus, the infection represents a parasitic 

disease associated with transmission by vectors of the genus Aedes. The presence of the Zika virus in some body 

fluids has been documented. Congenital infection shows severity to the fetus, culminating in microcephaly and 

malformations. This evidence points to the recognition of the relationship between the presence of the virus and 

the occurrence of microcephaly and death. In Alagoas, an outbreak associated with the Zika virus was detected 

between 2015-2016. Objective: This study aims to demonstrate the incidence of microcephaly cases associated 

with Zika virus infection and its distribution in the territory of Alagoas. Methodology: This is a qualitative and 

quantitative case study through the collection of secondary data from microcephaly reports, made available by 

the State Health Department of Alagoas - SESAU through epidemiological reports, according to microcephaly 

case reports and association of positivity of Zika virus infection in newborns, children less than one year of age 

and gestation during pregnancy, from 2015 to 2016. Result: There was a historical series of 358 suspected cases 

of microcephaly, after investigation it demonstrated the occurrence of 105 confirmed cases of microcephaly, 

among these, 84 cases were diagnosed by Zika virus and 34 cases presented CNS changes. Conclusion: 

Although there is evidence of association between cases of microcephaly and Zika virus infection, in 80% of the 

cases confirmed in this study, because it is a poorly understood disease, new research is needed to elucidate the 

disease and to treat it effectively. promote protection to Zika in pregnant women. 

 

KEYWORD: Epidemiology, cephalic perimeter, ZIKV 
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INTRODUÇÃO 
 

O Zika vírus é um vírus emergente do gênero flavivírus, a infecção representa uma doença parasitaria, 

cujos aspectos moleculares apresenta genoma formado por uma molécula de RNA, de cadeia simples 

(BRASIL,2015). A estrutura viral parece ser limitada por um invólucro lipídico derivado do retículo 

endoplasmático das células onde estes vírus se replicam, invólucro esse que limita externamente uma 

nucleocápside com estrutura e simetria ainda não definidas, composta pela proteína C e pelo genoma viral 

(FACCINI et al 2016).  

Alguns estudos relatam três linhagens principais do ZIkaV, uma original da Ásia e duas da África. Por 

ser uma doença pouco descrita sua caracterização clinica e história natural fundamenta-se em um numero de 

relatos de casos limitados e investigações de surto. Quando sintomática a doença apresenta febre baixa, 

exantema maculopapular, artralgia, mialgia, cefaleia, hiperemia conjuntival e, pouco frequente, edema, 

odonofagia, tosse seca e alterações gastrointestinal principalmente vômito (PINTO, 2015). 

O vírus Zika é transmitido às pessoas, principalmente, através da picada do mosquito infectado, 

principalmente o Aedes aegypti, em regiões tropicais.  O período de incubação da Zikav não é bem conhecido, há 

relatos de 3-12 dias. Os seus sinais e sintomas são iguais de outras arboviroses, que duram em média de 2-7 dias 

(OMS, 2016). O Zikav se dissemina podendo ser detectado na urina, no leite materno, na saliva e sêmen 

(FACCINI et al 2016). 

 

 

  Aspectos epidemiológicos ZikaV no Brasil 

 
Em 2014, surgiu uma nova doença febril em algumas cidades do nordeste no Brasil , tais como Natal, 

Recife, e em outras localidades menores.  As suas manifestação clínicas não preencheram os critérios para uma 

doença exantemática clássica ( rubéola, sarampo, escarlatina ou exantema súbito) (JUNIOR, 2015). A região 

nordeste é uma área endêmica para o vírus da dengue (DENV), algumas avaliações sorológicas de DENV foram 

negativas.  Em 2015 a organização Pan-americana da Saúde emitiu um comunicado  a respeito da transmissão do 

ZIKAV. Acredita-se que o vírus entrou no Brasil durante a copa do mundo (LUZ et al 2015) 

Segundo FACCINI (2016), o zika virús em outros países foi confirmado em janeiro de 2016 com a 

transmissão autóctone do  ZikaV  no Brasil e em 19 países nas Américas. Alguns países das Américas tais como 

o Uruguai e a Argentina não registraram a transmissão autóctone do vírus Zika, um vetor competente, o Aeds 

aegypti nesses países representa um risco potencial de propagação.  No Brasil, pode-se observar a distribuição da 

taxa de incidência dos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo vírus Zika, graças ao sistema de 

notificação (M.S., 2016). 

 
FIGURA 1 – Distribuição dos casos notificados e confirmados de febre pelo vírus Zika por município de 

notificação, até Semana Epidemiológica 27, Brasil, 2016.  
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O diagnóstico da ZikaV dar-se com base em sintomas e história recente de viagens em zona com 

transmissão ativa do vírus. A comprovação do diagnostico da infecção pelo vírus só pode ser comprovada por 

análises laboratoriais do sangue e outros fluidos corporais, tais como; urina, saliva e sémen (OPAS, 2016). 

Quanto ao tratamento, não existe tratamento específico.  

As medidas de controle vetorial representa uma das ferramentas de impacto epidemiológicos relevantes. 

O  Aegypti  é altamente sinantrópico, que tira  proveito dos ambientes peridomésticos para realizar com eficácia 

repasto sanguineo (BRASIL,2015).  

 

 

O Zika vírus na Gestação 

 
A Zika é uma síndrome congênita que encarreta uma serie de sinais e sintomas que na maioria das vezes 

acomete os bebês expostos ao vírus, e não esta exclusivamente vinculada a microcefalia mas a diferentes 

alterações no SNC, os bebês exposto ao vírus pode apresentar diferentes alterações. A microcefalia tem etiologia 

muito complexa podendo acontecer em decorrência de processos infecciosos durante o período da gestação 

(LUZ; SANTOS; VIEIRA, 2015). 

Os casos de microcefalia são acompanhados por diferentes alterações motoras e cognitivas que pode 

variar de acordo com o grau de acometimento cerebral, as crianças apresentam atraso no seu desenvolvimento 

neuropsicomotor comprometimento motor e cognitivo relevante e, em alguns casos as funções sensitivas (SILASI 

et al , 2015).  

Vários Trabalhos sobre bebes com microcefalia demonstraram a associação de doença exantemática 

sugestiva de zika durante o primeiro trimestre de gestação apresentando uma aumento na prevalência de nascidos 

com microcefalia. Essa associação foi reforçada pelo Instituto Oswaldo Cruz pela análise de amostra de líquido 

amniótico coletados positivos para o genoma do zikaV, cujos os fetos foram diagnosticados com microcefalia. 

Nestes casos os fetos apresentavam microcefalia e calcificação cerebrais diagnosticados por ultrassonografia 

(LUZ; SANTOS; VIEIRA, 2015). 

Além disso, o Instituto Evandro Chagas, identificado o genoma do vírus em natimorto. Em uma 

autopsia do feto de uma gestante com zikaV apresentou microcefalia, hidrocefalia, calcificação distróficas  

multifocais no córtex  e substância branca subcortical com deslocamento cortical relacionada a infecção focal 

leve que colaboraram para a observação da ultrassonografia realizada na 29° semana de gestação, identificou no 

tecido cerebral fetal o genoma do zikaV (LUZ; SANTOS; VIEIRA, 2015).  

 

 

METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa de casos através da coleta de dados secundários de 

notificações de microcefalia, disponibilizado da Secretaria do Estado da Saúde de Alagoas – SESAU por 

intermédio de informes epidemiológicos, conforme notificação de casos de microcefalia e associação de 

positividade de infecção por Zika vírus em recém nascidos, menores de um ano de vida e genitora durante 

gestação, no período de 2015 a 2016. 

 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 
    Este estudo demonstra uma análise de dados secundários que foram obtidos por informes 

epidemiológicos pela Secretaria do Estado da Saúde de Alagoas - SESAU, conforme notificação de casos de 

infecção por ZikaV em recém nascidos no estado no período de Novembro/2015 a Dezembro/2016. Foram 

diagnósticos 105 confirmado para microcefalia e destes, 37 tiveram registro de alteração do SNC.  

A analise de distribuição geográfica pontua-se incidência de 60,57% (86 casos) na primeira mesorregião 

de saúde, enquanto que foram observados a incidência de 39,43% (57 casos) de microcefalias na segunda 

mesoregião de saúde correspondendo.  No presente estudo, destaca-se o inesperado aumento no coeficiente de 

prevalência de nascidos vivos com microcefalia, principalmente na região do Estado de Alagoas, a partir de 

novembro de 2015 e dezembro de 2016. Esse aumento tem sido atribuído à provável exposição intrauterina ao 

vírus Zika. 

É provável que o rápida propagação do ZIKV em todo o mundo terá um forte impulso para a 

investigação colaborativa nas propriedades biológicas do vírus, particularmente uma vez que o risco e 

neurotrópico e infecções por vírus teratogênicos coloca uma carga emocional e econômica para a sociedade. 
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De janeiro a outubro deste ano 8.009 pessoas foram diagnosticadas com zika em todo o Estado de 

Alagoas. Vale lembrar que o decreto do Estado de Emergência em Saúde Pública Nacional pelo Ministério da 

Saúde (MS. 2015) Devido ao surto de microcefalia e à possibilidade de associação com o vírus Zika (BRASIL, 

2016), houve elevada sensibilização dos profissionais de saúde para a vigilância epidemiológica de casos 

suspeitos, o que contribuiu para melhoria da notificação ao Sinasc. 

Mas é relevante observar que um estudo realizado por Ferreira & Barbosa (2000), mostra que as 

microcefalias estão relacionadas a fatores genéticos e cromossômicos, exposições ambientais da mãe no período 

pré-natal ou perinatal, destacando-se o consumo de álcool, drogas ilícitas ou medicamentos teratogênicos, 

contato com substâncias químicas ou radiação ionizante, distúrbios metabólicos, e os processos infecciosos: 

toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, pode provocar a microcefalia  quando a 

mãe é infectada pelo vírus durante a gestação, além da Síndrome de Guillain-Barré, doença neurológica que 

pode causar paralisia irreversível e morte.  

O Ministério da Saúde está investigando todos os casos de microcefalia e outras alterações do 

sistema nervoso central, informados pelos estados e a possível relação com o vírus Zika e outras infecções 

congênitas.  

Em quanto que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Supervisão de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência - Suped,  tem  viabilizado o atendimento para que os bebês com esta má-formação 

congênita consigam desenvolver todo o potencial que sua condição permite. A geração de crianças 

microcefálicas precisa de apoio de uma equipe de saúde multiprofissional e de investimento governamental em 

reabilitação e reinserção social dessas crianças. 

 

 

REFERENCIAS 

 

BRASIL. Prevenção e combate Dengue, Chikungunya e Zika. Plano nacional de enfrentamento [Internet]. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2016 [acesso 2016 fev 03]. Disponível em: http://combateaedes.saude.gov. 

br/plano-nacional. Acessado em 02 de junho 2016.  

____________. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Nota 

informativa nº 1/2015 – COES Microcefalias [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2015 [citado 2016 jul 07]. 

Disponível em: http:// portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/ novembro/18/microcefalia-nota-informativa- 

17nov2015-c.pdf. Acessado em 02 de junho 2016. 

____________. Secretaria de Vigilância em Saúde. Monitoramento dos casos de dengue, febre de chikungunya e 

febre pelo vírus Zika até a Semana Epidemiológica 52, 2015. Bol Epidemiol. 2016;47(3):1-10 2. Ministério da 

Saúde (BR). Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública sobre Microcefalias. Informe 

epidemiológico nº 14: semana epidemiológica (SE) 07/2016 (14 a 20/02/2016): monitoramento dos casos de 

microcefalia no Brasil. Inf Epidemiol. 2016;14(7):1-4. Acessado em 02 de junho 2016. 

CAMPOS GS, BANDEIRA AC, SARDI SI. Zika virus outbreak, Brazil. Emerg Infect Dis . Bahia, 2015. 

FACCINI, S.L.;. RIBEIRO, M.L.;  FEITOSA, M.D; DAFNE D.G. ; HOROVITZ, CAVALCANTI, M.D.; 

PESSOA, A.;  DORIQUI,M.J.R; Possible Association Between Zika Virus Infection and Microcephaly. 

Pubmed. Brazil, 2015. 

 

FERREIRA H, BARBOSA C. Microcefalia primária grave: revisão de 10 casos. Acta Pediatr Port. 

2000;31(1):11-5 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Fiocruz anuncia inovação no diagnóstico simultâneo de zika, dengue e 

chikungunya [Internet]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz; 2016 [citado 2016 fev 03]. Disponível em: 

http://portal.fiocruz.br/ pt-br/content/fiocruz-anuncia-inovacao-no-diagnostico-simultaneo-de-zika-dengue-e-

chikungunya. Acessado em 02 de junho 2016. 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

292 

LUZ, K, J,; SANTOS, G.I.V.; VIEIRA, R.M.; Febre pelo vírus zikav. Brasília. 2015. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência 

de microcefalia e/ou alterações do sistema nervoso central (SNC) [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2016 

[citado 2016 jul 12]. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/ marco/10/microcefalia-

protocolo-vigilancia-respostav2-10mar2016.pdf. Acessado em 02 de junho 2016. 

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Epidemiological alert. Increase in microcephaly in the 

northeast of Brazil—epidemiological alert. Washington DC: World Health Organization, Pan American Health 

Organization; 2015 

SILASI M, CARDENAS I, KWON JY, RACICOT K, ALDO P, MOR G. Viral infections during pregnancy. Am 

J Reprod Immunol . 2015 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

293 

Cicatrizante de origem vegetal das espécies Carica papaya L. e Ananas 

comosus L. 
 

Izabelle de Abreu Menezes
(1)

; Millena Rodrigues Araújo
(2)

; Marília Layse Alves da 

Costa
(3) 

; Anderson Soares de Almeida
(4)

; Amanda Lima Cunha
(5)

; Aldenir Feitosa dos 

Santos
(6)

.  
 

(1) 
Graduanda em Ciências Biológicas; Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL; Arapiraca, Alagoas; 

izaabeellem@gmail.com;
(2)

 Graduanda em Ciências Biológicas; Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL; 
(3) 

Graduanda em Ciências Biológicas; Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL; 
(4)

Graduando em Licenciatura 

em Química; Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL; 
(5)

 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Agricultura e Ambiente - PPGAA; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; 
(6)

 Professora do curso de 

Licenciatura em Química; Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL. 

 

RESUMO: A preocupação com o tratamento de feridas levou muitos estudiosos a buscar novas técnicas, 

principalmente, a partir de espécies vegetais como forte de substâncias químicas que podem servir como agentes 

terapêuticos naturais com propriedades biologicamente ativas. Deste modo, o presente trabalho tem como 

objetivo ressaltar a importância do uso de substâncias naturais (papaína e bromelina), como fonte cicatrizante. 

Para alcançar tal objetivo, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, utilizando artigos científicos como 

fonte de obtenção das informações. Com base na revisão, realizada, identificou-se que estudos das espécies 

Carica papaya L. e Ananas comosus L.  que são fontes de enzima proteolíticas, tais enzimas são denominadas de 

papaína ( mamão) e bromelina ( abacaxi). A papaína é extraída do late do mamão ainda verde que apresenta uma 

aparência de cor leitosa. Já a bromelina pode ser encontrada na família bromeliaceae do qual o abacaxi é o mais 

conhecido e ela pode ser extraída a partir do caule, folha, raiz e fruto do abacaxi. A bromelina apresenta um alto 

valor medicinal nos processos digestivos e inflamatórios. No entanto essas enzimas são bastantes utilizadas para 

o processo de cicatrização, estas promovem a retirada dos tecidos desvitalizados da ferida ativando s regeneração 

tecidual. Diante disto, compostos como a papaína e a bromelina podem ser utilizadas no tratamento de 

enfermidades, principalmente como cicatrizante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cicatrização, produtos naturais, enzimas. 

 

Cicatrizante of vegetal origin of the species Carica papaya L. and Ananas 

comosus L. 

ABSTRACT:  

 

The concern with wound treatment has led many scholars to seek new techniques, mainly from plant species 

such as strong chemical substances that may serve as natural therapeutic agents with biologically active 

properties. Thus, the present work aims to highlight the importance of the use of natural substances (papain and 

bromelain) as a healing source. To reach this goal, a bibliographic research was carried out, using scientific 

articles as source of information. Based on the review, it was identified that studies of the species Carica papaya 

L. and Ananas comosus L. that are sources of proteolytic enzyme, such enzymes are called papain (papaya) and 

bromelain (pineapple). Papain is extracted from the late papaya still green that has a milky-colored appearance. 

Bromelain can be found in the bromeliaceae family of which pineapple is the best known and can be extracted 

from the stem, leaf, root and fruit of the pineapple. Bromelain has a high medicinal value in the digestive and 

inflammatory processes. However these enzymes are enough used for the healing process, these promote the 

removal of the devitalized tissues of the wound activating the tissue regeneration. In view of this, compounds 

such as papain and bromelain can be used in the treatment of diseases, mainly as cicatrizant. 

 

KEYWORD: Healing, natural products, enzymes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A pele está exposta frequentemente a traumatismos que desencadeiam reações de continuidade com 

perdas extensas de tecido resultando em cicatrização, na tentativa de restabelecer sua integridade funcional 

(COELHO; REZENDE; TENÓRIO, 1999). No entanto as feridas podem ser tratadas como uma ruptura na pele, 
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na membrana ou em qualquer outra estrutura corporal provocada por agentes físicos, químicos ou biológicos 

(VITORINO FILHO et al., 2007). O processo de cicatrização é considerado bastante complexo e dinâmico e 

envolve fenômenos bioquímicos e fisiológicos que se comportam de forma harmoniosa a fim de garantir a 

restauração tissular (MANDELBAUM; DI SANTIS; MANDELBAUM,2003).  

Ao longo dos séculos, a forma de manipulação das feridas desafiou cirurgiões em busca de melhores 

resultados cicatriciais. Com auxílio na cicatrização de feridas cutâneas, medidas terapêuticas vêm sendo 

amplamente pesquisadas para auxiliar na reparação das mesmas (ORYAN; ZAKER,1998). Nos últimos anos o 

uso de vegetais tem se difundido largamente no tratamento de muitas doenças, na forma de medicamentos 

fitoterápico. Por esta razão existe um interesse crescente sobre o estudo da composição destes vegetais, tanto 

para constituintes orgânicos como para inorgânico. (LOPES et al., 2002). 

O consumo de plantas medicinais in natura ou devidamente preparadas vem apresentando um 

comportamento crescente em diversos países. Esta tendência pode ser explicada por diferentes fatores, 

destacando-se entre eles o custo elevado e os efeitos indesejáveis dos fármacos sintéticos, preferência dos 

consumidores por produtos naturais, a certificação científica das propriedades farmacológicas de espécies 

vegetais, desenvolvimento de novos métodos analíticos colocados à disposição do controle de qualidade, o 

desenvolvimento de novas formas de preparação e administração  de produtos fitoterápicos, um melhor 

conhecimento químico, farmacológico e clinico das drogas vegetais e seus derivados ( FONSECA; LIBRANDI, 

2008).  

Contudo a escolha dos produtos utilizados se deve a importância em está pesquisando materiais de fácil 

acessibilidade, de boa aceitabilidade pelos pacientes, com efeitos colaterais mínimos e que possam ser utilizados 

em feridas de densidade total ou parcial e que pode ser utilizada ao longo de todo o processo de cicatrização 

(QUEGE et al., 2008). 

Dados os avanços tecnológicos que envolvem o tratamento típico das feridas, tem-se dado muita atenção 

ao papel desempenhado pelas enzimas presentes nos vegetais. De modo geral as enzimas empregadas para o 

tratamento de feridas são proteolíticas, que perpetuam o processo inflamatório, promovendo lise dos tecidos 

necrosados, graças a ação desbridante.  Dentre estas enzimas destacam-se a papaína encontrada no mamão e a 

bromelina encontrada no abacaxi (OLIVEIRA, 2004). 

Por tanto o objetivo deste trabalho é descrever a importância do mamão e do abacaxi, como agentes 

cicatrizantes naturais. Para alcançar tal objetivo realizou-se um levantamento biliográfico. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO   

 

Para tanto foi realizada uma revisão bibliográfica em livros, revistas e sítios científicos como o Google 

Acadêmico, Scielo e Medline. Tendo como principais descritores: Agentes cicatrizantes, cicatrização, 

cicatrizantes vegetais, mamão cicatrizante, abacaxi cicatrizante, papaína e bromelina.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Os compostos enzimáticos, sob suas diferentes apresentações farmacêuticas, são utilizados em muitos 

tipos de curativo na reparação de tecidos, mas seu papel fundamental é auxiliar no desbridamento das lesões. 

Diante de vários tipos de desbridamento cujas indicações e contraindicação devem ser conhecidas para se optar 

pelo método mais adequado que atenda às necessidades do paciente, é mencionado o desbridamento enzimático 

ou químico, que corresponde as enzimas proteolíticas em questão e caracteriza-se por provocar a proteólise, ou 

seja a dissociação as proteínas em moléculas mais simples e em aminoácidos. Ela atua com processo de 

liquefação e retirada da secreção purulenta, ativando a regeneração tecidual e encurtamento do período de 

cicatrização. É seletivo e pouco agressivo pois não agride o tecido sadio e necessita de manutenção do meio 

úmido (MANDELBAM; DI SANTIS; MANDELBAM, 2010; YAMADA, 1999; SANTOS, 1995, MONTETTA, 

1987).  

Dentre estas enzimas, está a papaína que vem sendo bastante utilizada no tratamento de diversos tipos de 

feridas com pacientes de diferentes características e faixa etárias. Todos os trabalhos analisados com essa enzima 

demostraram sua ação positiva na estimulação do processo de cicatrização e a ausência de efeitos colaterais 

(MONETTA, 1987;  VELASCO,1993;  SANCHES,1991; FERRERA et at.,2002). Estudos comprovam sua 

eficácias como agente desbridante, pois o desbridamento facilita o processo de cicatrização em tecidos 

necrosados e o alinhamento de fibras de colágeno nos tecidos, deixando-os mais resistentes e reduzindo a 

formação de queloides ( VICENZI, 2009 CANDIDO, 2001), também atua como anti-inflamatório com redução 

de edemas, bactericida, ativador de tecido cicatricial com benefícios estéticos, no qual a sua ação anti-

inflamatória e antibactericida é explicada pela hidrólise enzimática da ferida (MONETTA, 1992).  
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Por ser uma enzima proteolítica a papaína poderia agir destruindo o tecido sadio, no entanto não é isso 

que ocorre devido a presença de antiprotease plasmática, a alfa 1-antitripsina, que impede a sua ação proteolítica 

em tecidos considerados normais, fato que não ocorre no tecido desativado que não possui está antiprotease 

(PERREIRA et al., 2004). 

No tratamento de feridas a papaína pode ser administrada em diferentes formas farmacêuticas, como pó, 

gel, creme e soluções nas concentrações de acordo com o tipo de lesão. Essas concentrações podem variar de 

acordo com a característica da ferida, pois quanto maior for o grau de infeção maior será a sua concentração, que 

possui uma variante de 2% a 10%. Assim em feridas secas ou com tecido de granuloso, as concentrações de 

papaína irão variar entre 2% a 4%, quando existe a presença de exudato purulento ou infecções, as concentrações 

podem variar de 4% a 6% e quando o tecido houver a presença de necróticos em excesso, recomenda-se o uso da 

papaína em 10% de sua concentração (PIEPER; CALIRI, 2003).  

Antes do uso da papaína deve-se primeiramente irrigar a ferida com soro fisiológico a 0,9%, lavar 

abundantemente com jato de solução de papaína. Em presença de tecido necrosado deve-se cobrir esta área com 

fina camada de papaína em pó e na presença de camada de crosta necrótica, deve-se fazer pequenos cortes 

longitudinais de pequena profundidade para facilitar a absorção, logo em seguida colocar gazes embebida com 

papaína e cobrir com uma segunda gaze fixando o curativo (BRASIL, 2002). 

Outra enzima proteolítica, é a bromelina que tem sido muito bem documentada pelos seus efeitos 

curativos em todos as condições inflamatórias, além de ter sua eficiência provada na cura de vários outros 

problemas de saúde, tais como angina, indigestão e problemas respiratórios. Introduzida como composto 

terapêutico em 1957, a ação da bromelina inclui a inibição da agregação das plaquetas, atividade fibrinolítica, 

ação anti-inflamatória, ação antitumoral, modulação de citosina e imunidade, propriedade desbridante de pele, 

aumento da absorção de outras drogas, propriedades mucolíticas, facilitador de digestão, acelerador da 

cicatrização, melhora da circulação e sistema cardiovascular (HALE et al., 2005). 

Do mesmo modo que a papaína a bromelina também tem ação cicatrizante, pois esta é uma enzima ativa, 

altamente desbridante, é aplicada como creme podendo ser benéfico principalmente na eliminação de 

queimaduras de terceiro grau, acelerando o processo cicatricatrização, reduzindo a mortalidade e a mobilidade 

dos pacientes com queimaduras graves (MAURER,2001). 

O uso típico do creme dessa enzima separa o tecido necrosado do tecido vivo, ela ativa a colagem em 

tecido vivo, que em seguida ataca o colágeno desnaturando, isso produz uma delimitação entre o tecido vivo e o 

desvitalizado, podendo assim ser removida a camada desvitalizada resultando assim em uma camada apropriada 

para enxertos. Usando o creme de bromelina no tratamento de queimaduras, frequentemente resulta no mínimo 

de cicatriz na formação do tecido. (AHLE; HAMLET,1987).  

A bromelina também é bem absorvida por via oral e evidências indicam que sua atividade terapêutica 

aumenta com as doses mais altas. Apesar de todos os seus mecanismos de ação ainda não estarem totalmente 

esclarecidos, foi demostrado que é um seguro efetivo suplemento com um potencial para reduzir a dor e a 

inflamação (MATTOS, 2005). 

 

 

CONCLUSÃO  

 

O uso de produtos naturais para aplicações terapêuticas sempre foi uma prática comum na humanidade. 

Desde tempos imemoriais, a aplicação de plantas e frutos foi uma alternativa para tratar algumas enfermidades; e 

foi com o desenvolvimento de áreas como ciências farmacêuticas, química e a relação destas com as ciências 

médicas, que atualmente o uso de substâncias naturais se tornou algo mais científico e abriu um leque de 

informações a respeito do efeito de compostos naturais em benefício da saúde da população.  

 E com isso, enzimas como a papaína e a bromelina são citadas pelo seu potencial de atuarem não 

apenas como cicatrizantes, mas em diversas enfermidades. E assim tornando-as alternativas para aplicação 

medicinal.  
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RESUMO: O consumo de substâncias psicoativas configura-se como um grave problema de saúde pública, 

contribuindo ativamente para a carga das comorbidades psiquiátricas em todo o mundo. Objetivo: Identificar na 

literatura as comorbidades psiquiátricas em usuários de cocaína da população brasileira. Material e métodos: 
Revisão sistemática da literatura realizada no Portal de periódicos da CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e PUBMED. Não houve restrição em relação ao recorte temporal da realização dos estudos. Dados sobre 

o tipo de estudo, objetivo, perfil dos participantes, principais comorbidades/sintomas, comorbidades prevalentes, 

relação/problema comorbidade, relação outras substâncias, local do estudo e os principais resultados foram 

coletados e organizados em uma tabela. Resultados: De 24 artigos publicados em bases de dados, foram 

selecionados 13 artigos, destes, após criteriosa análise, sete artigos atenderam ao critério de inclusão como é 

sumarizado na tabela 1. Desse modo, os estudos relacionados envolveram usuários de cocaína, e revelaram a 

predominância do sexo masculino em 70% dos casos. A idade estudada apresentou uma ampla variedade (18 - 

43 anos). Conclusão: O presente estudo constatou que as comorbidades psiquiátricas mais frequentes em 

usuários de cocaína são o Transtorno Depressivo Maior e os Transtornos de Ansiedade. Desse modo, o risco de 

suicídio torna-se uma tentativa frequente. Além disso, uma grande parcela apresenta o Transtorno de Déficit de 

Atenção, o que explica eventuais situações que envolvem impulsividade e ansiedade. Este estudo revela a 

necessidade de novas pesquisas em relação à temática, a fim de melhorar o prognóstico, planejamento e 

desenvolvimento de intervenções adequadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental, dependência química, atenção à saúde. 

 

Psychiatric comorbidities in cocaine users of the Brazilian population: a 

systematic review 

 

ABSTRACT: The consumption of psychoactive substances is a serious public health problem, contributing 

actively to the burden of psychiatric comorbidities around the world. Objective: To identify in the literature the 

psychiatric comorbidities in cocaine users of the Brazilian population. Material and methods: Systematic 

review of the literature carried out in the Portal of journals of CAPES, Virtual Health Library (VHL) and 

PUBMED. There was no restriction regarding the temporal cut of the studies. Data on the type of study, 

objective, profile of the participants, main comorbidities / symptoms, prevalent comorbidities, relationship / 

problem comorbidity, relationship other substances, study site and the main results were collected and organized 

into a table. Results: Of the 24 articles published in databases, 13 articles were selected. Of these, after careful 

analysis, seven articles met the inclusion criterion as summarized in table 1. In this way, related studies involved 

cocaine users, and revealed the prevalence in 70% of the cases. The age studied presented a wide variety (18 - 43 

years). Conclusion: The present study found that the most frequent psychiatric comorbidities in cocaine users 

are Major Depressive Disorder and Anxiety Disorders. In this way, the risk of suicide becomes a frequent 

attempt. In addition, a large portion presents Attention Deficit Disorder, which explains possible situations that 

involve impulsivity and anxiety. This study reveals the need for new research on the subject in order to improve 

the prognosis, planning and development of appropriate interventions. 

 

KEYWORD: Mental health, chemical dependency, health care. 
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo de substâncias psicoativas configura-se como um grave problema de saúde pública, 

contribuindo ativamente para a carga das comorbidades psiquiátricas em todo o mundo (WHO, 2004). Em 2012 

foi estimado que entre 162 a 324 milhões de pessoas (com idades de 15 a 64 anos – cerca de 3,5 e 7% da 

população mundial, respectivamente) tinham consumido alguma droga ilícita, acarretando aproximadamente 

183.000 mortes relacionadas com seu uso. Esse número mostra um aumento do número de usuários quando 

comparado com 2008, o que causa um alarme mediante aos problemas clínicos e psicológicos, envolvendo 

dependência, disseminação de doenças como AIDS e hepatite, bem como a exposição de neonatos às substâncias 

por conta do uso dessas drogas ilícitas (UNODC, 2012). 
Destaca-se nesse contexto a utilização da cocaína que é considerada como umas das drogas 

psicoestimulantes mais perigosas, com cerca de 17 milhões de usuários, e, portanto, considerado como um 

problema no âmbito da saúde pública e social. As consequências advindas do uso da cocaína são responsáveis 

por uma gama de alterações fisiológicas que acometem o sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, renal e 

imune. Nos estudos sobre dependência de drogas e fatores intrínsecos do usuário, tem sido identificado o 

desenvolvimento de comorbidades em pacientes usuários de drogas de abuso (SILVA et al, 2009). Sob esta 

perspectiva, o presente estudo tem por objetivo identificar na literatura as comorbidades psiquiátricas em 

usuários de cocaína da população brasileira. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Esta revisão sistemática da literatura foi realizada em três bases de dados: Portal de periódicos da 

CAPES, BVS e PUBMED. A busca foi realizada utilizando-se o operador Booleano ‘AND’ e os descritores em 

inglês: “Psychiatric comorbidities”, “cocaine” e “Brazil”. Os título e resumos dos artigos obtidos foram lidos e 

somente aqueles que tratavam da temática foram incorporados ao estudo. Não houve restrição em relação ao 

recorte temporal da realização dos estudos. Dados sobre o tipo de estudo, objetivo, perfil dos participantes, 

principais comorbidades/sintomas, comorbidades prevalentes, relação/problema comorbidade, relação outras 

substâncias, local do estudo e os principais resultados foram coletados e organizados em uma tabela. Os artigos 

que apresentaram dados sobre as características psiquiátricas dos usuários de cocaína foram considerados para 

esta revisão. Não foram considerados neste levantamento estudos in vitro e em animais, assim como artigos de 

revisão, dissertações, teses e demais trabalhos científicos. Um total de 24 artigos foram obtidos na pesquisa, após 

os critérios de inclusão, 07 artigos foram incluídos.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De 24 artigos publicados em bases de dados, foram selecionados 13 artigos, destes, após criteriosa 

análise, sete artigos atenderam ao critério de inclusão como é sumarizado na tabela 1. Desse modo, os estudos 

relacionados envolveram usuários de cocaína, e revelaram a predominância do sexo masculino em 70% dos 

casos. A idade estudada apresentou uma ampla variedade (18 - 43 anos). Uma grande parcela dos usuários 

revelaram dependência com outras substâncias além da cocaína, a saber, o álcool e o tabaco, que correspondem 

respectivamente a 67% e 58% dos casos. Também foi identificada uma correlação com outras substâncias, os 

medicamentos benzodiazepínicos e os antidepressivos, que são mais comuns em usuários que se encontram em 

tratamento do Transtorno Depressivo Maior e Transtornos de Ansiedade. 

 

Tabela 1 - Características dos estudos incluídos nesta revisão. 

AUTOR 
TIPO DE 

ESTUDO 

PRINCIPAIS 

COMORBIDADES 

COMORBIDADES 

PREVALENTES 
LOCAL 

NARVAEZ, J. 

C. M. et al. 
Transversal 

Transtorno Bipolar; Déficits 

cognitivos. 
Trauma de infância 

Porto 

Alegre 
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NARVAEZ, J. 

C. M. et al. 
Transversal 

TEPT – Transtorno de Estresse 

pós Traumático; Risco de 

suicídio; Depressão; Ansiedade 

generalizada. 

TEPT/PTSD e Risco de 

suicídio e Depressão 
Pelotas 

DELAVENNE, 

M. D. H. et al. 

Relato de 

caso 

TDAH; Impulsividade; Ilusão 

paranoica. 
TDAH e Impulsividade Minas Gerais 

SCHERER, J. 

N. et al. 
Transversal 

Depressão; Transtorno Bipolar; 

Distúrbios de Ansiedade; 

Transtornos pós-traumáticos e 

fobia social; TDAH. 

Depressão e Ansiedade 
Rio Grande 

do Sul 

PAIVA, C. B. 

et al. 
Transversal 

Desordem depressiva; 

Transtorno Obsessivo-

Compulsivo; 

Transtornos de Ansiedade; 

Transtorno psicótico devido ao 

uso de substâncias. 

Depressão e Ansiedade São Paulo 

ZILBERMAN, 

M. L. et al. 
Transversal 

Depressão; Risco de suicídio; 

Transtorno de Ansiedade; TDAH. 

Depressão, Ansiedade e 

Risco de Suicídio 

Rio Grande 

do Sul 

DAIGRE, C. 

MS. et al. 

Amostra 

autêntica 

Risco de suicídio; Depressão; 

Desordem de personalidade 

antissocial; Distúrbios de 

Ansiedade. 

Risco de suicídio e 

depressão 

Porto 

Alegre 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Ao analisar as metodologias aplicadas, o tipo de estudo prevalente foi o estudo transversal. A 

aplicação de testes foi quase que unânime para todos os artigos analisados, com ênfase em testes 

neuropsicológicos, MINI - International Entrevista Neuropsiquiátrica e questionários sociodemográficos. Para as 

avaliações psiquiátricas, os instrumentos teóricos foram aplicados considerando os termos do DSM-IV. As 

comorbidades mais frequentes foram Transtorno Depressivo Maior, Transtornos de Ansiedade, com ênfase em 

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e o 

Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT), além desses os usuários relataram sintomas comuns, como a 

impulsividade, a desesperança, déficits cognitivos e risco de suicídio.  

Estima-se que 75% dos usuários apresentam o Transtorno Depressivo Maior seguido de Transtornos 

de Ansiedade. Tais resultados quanto às comorbidades psiquiátricas em usuários de cocaína corroboram com os 

achados de outros estudos. Segundo a literatura, tais transtornos apresentam como precursores a qualidade de 

vida que o usuário está inserido, como também o aumento do uso de substâncias, que além de expor o 

dependente a situações traumáticas, possibilita o desenvolvimento de uma exacerbada impulsividade. Assim, é 

importante evidenciar que o risco de suicídio está intimamente ligado aos transtornos de ansiedade e ao 

transtorno depressivo maior, apresentando como um dos fatores o uso simultâneo de drogas. Este, também 

estimula a um pior desempenho das medidas neuropsicológicas (déficits cognitivos) a qual também caracteriza o 

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). 

Alguns estudos alegam que a gravidade do vício associa-se a presença de comorbidades psiquiátricas, 

bem como sentimentos de desesperança e impulsividade. O Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT) 

ligado ao consumo de substâncias pode levar a desenvolver HIV
+
. Os estudos bibliográficos revelam que com a 

presença do TEPT os padrões de uso de drogas sofrem variação. Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH), a literatura revela que este está associada ao transtorno de uso de substâncias (SUD), 

a maioria dos dependentes de cocaína que procuram tratamento têm TDAH. Geralmente, os sintomas vêm 

acompanhados da impulsividade e ilusões paranoicas. 

 

 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

300 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo constatou que as comorbidades psiquiátricas mais frequentes em usuários de 

cocaína, principalmente do sexo masculino, são o Transtorno Depressivo Maior e os Transtornos de Ansiedade. 

Desse modo, o risco de suicídio torna-se uma tentativa frequente. Tais dados ressaltam o impacto do uso da 

cocaína para a saúde mental, configurando-se assim, um caso de saúde pública.  Além disso, uma grande parcela 

apresenta o Transtorno de Déficit de Atenção, o que explica eventuais situações que envolvem impulsividade e 

ansiedade. Este estudo revela a necessidade de novas pesquisas em relação à temática, a fim de melhorar o 

prognóstico, planejamento e desenvolvimento de intervenções adequadas. 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A DDA infantil é uma doença que leva à ocorrência de três ou mais evacuações 

amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas, as causas estão relacionadas à transmissão oro fecal de patógenos 

gastrointestinais assim como a exposição a fatores de risco tais como desmame precoce, baixo grau de instrução, falta 

de higiene, baixo poder aquisitivo, dentre outros. O presente estudo teve o objetivo de descrever a frequência dos casos 

de Doença Diarreica Aguda em crianças em município do semiárido alagoano, bem como descrever as causas e fatores 

de risco relacionados à incidência da doença. METODOLOGIA: O método utilizado foi o exploratório do tipo 

descritivo com abordagem quantitativa cuja população-alvo foi composta por crianças de 0 a 9 anos de idade, residentes 

no município de Pão de Açúcar/AL. RESULTADOS: O resultado desse estudo permitiu observar que entre 2013 a 

maio de 2017, crianças de 0 a 9 anos corresponderam a 2.619 casos, com média anual de 523,8 (DP ≅ 155,90) de 

notificações e quando comparada a média mensal de pluviosidade, o resultado revela ao teste de r o valor de ≅ 0,66 

com p-valor igual a 0,0203; a incidência dos casos revelou maior chance de ter DDA crianças de 1 a 4 anos. 

 CONCLUSÃO: O estudo concluiu que a busca por fontes alternativas em períodos chuvosos estão associados aos 

fatores de risco para evolução da DDA a crianças do município e que medidas preventivas promovidas por UBS são 

importantes ferramentas utilizadas para a diminuição dos casos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DDA infantil; Epidemiologia das DDA; Saúde da criança.  

 

Monitoring of acute diarrhea diseases in children in the municipality of the 

alagoan semi-arid of 2013 - 2017 
 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Childhood ADI is a disease that leads to the occurrence of three or more soft or 

liquid bowel movements within a 24-hour period. The causes are related to the fecal transmission of gastrointestinal 

pathogens as well as exposure to risk factors such as early weaning, low education, lack of hygiene, low purchasing 

power, among others. The present study aimed to describe the frequency of Acute Diarrheal Disease in children in a 

municipality in the Alagoan semi - arid region, as well as to describe the causes and risk factors related to the incidence 

of the disease. METHODOLOGY: The exploratory method was a descriptive, quantitative approach whose target 

population was composed of children aged 0 to 9 residing in the municipality of Pão de Açúcar / AL, based on data 

from the Epidemiological Surveillance System related to Acute Diarrheal Diseases - SIVEP_DDA - from 2013 to the 

19th week of May 2017; we also used the rainfall index between 2013 to 2017 in the municipality according to National 

Institute of Meteorology for correlation of the data through the Pearson test with the aid of the Bioestat ™ program. In 

addition, the incidence of children by age group and prospective year was calculated. RESULTS: The results of this 

study showed that between 2013 and May 2017, children from 0 to 9 years old corresponded to 2,619 cases, with an 

annual average of 523.8 (SD ≅ 155.90) of notifications and when compared to the monthly average of rainfall, the 

result reveals a value of ≅0.66 with p-value equal to 0.0203; the incidence of cases revealed a greater chance of having 

ADI children from 1 to 4 years. The frequency of the average of the cases of ADI correlates with the average of the 

rainiest periods, from May to July. The study suggests that children aged 1 to 4 years are the most incidents due to the 

success of breastfeeding in> 1 and that the poor basic sanitation and the consumption of alternative sources of water 

would be the strongest risk factors for the occurrence of the diseases. CONCLUSION: The study concluded that the 

search for alternative sources in rainy periods is more associated with the risk factors for the evolution of ADD in 

children of the city and that preventive measures promoted by UBS are important tools used to reduce of cases. 

 

KEYWORDS: infant DDA; Epidemiology of ADD; Child health. 
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INTRODUÇÃO 

 
DDA sempre foi um problema de saúde pública que desde então acompanha os primeiros anos de vida da 

criança por estarem a um grau maior de exposição à microorganismos gastropatogênicos. A DDA é transmitida a partir 

do consumo de água e alimentos contaminados por microorganismos patogênicos. Ao adentrarem o sistema digestivo 

causam tal desarranjo ao ponto de provocar evacuações constantes na criança, além de algia abdominal, mucosas secas, 

oligúria, polidpsia, dentre outros, consequentemente podendo levar ao óbito por desidratação (ANTUNES, 2014).  

Sendo um fator recorrente na infância, a DDA é a segunda maior causa da mortalidade infantil aos menores 

de cinco anos de idade mundialmente, indo à morte cerca de dois milhões ao ano (UNICEF, 2009; DIAS, 2013).  

A DDA é uma doença comumente diagnosticada nas Unidades Básicas de Saúde aos menores de cinco anos 

de idade, levando à internação 2 bilhões de casos e matando 1,5 milhões de crianças anualmente em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento (BÜHLER, 2014). 

Rufino (2016) aponta que as condições de saneamento básico e higiene assim como os episódios de seca 

estão correlacionadas com doenças diarreicas; também salienta que em 2004, somente no Nordeste, 56% dos óbitos em 

menores de cinco anos foram causados por doenças diarreicas no país. 

No ano de 2013, surtos nos estados de Alagoas e Pernambuco foram responsáveis por notificar 233.410 casos 

por DDA possuindo 576 óbitos nos dois estados, com 237 óbitos registrados apenas em Alagoas (RUFINO, 2016). O 

Estado de Alagoas, composto de 102 municípios, possui um contingente de habitantes, destes 86% da zona urbana; área 

territorial de 343 /km2, o bioma é a Mata Atlântica, e possui 875 estabelecimentos de saúde (SUPERINTENDÊNCIA 

DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2012). 

O Sistema de Vigilância Epidemiológica de Doenças Diarreicas Agudas (SIVEP_DDA), ferramenta que 

mapeia, controla as diarreias e surtos, proporcionando subsídios para o manejo, investigação e controle das DDA está 

implantado nos 102 municípios de Alagoas, com 875 unidades de saúde que atendem casos, destas 770 fazem parte da 

monitorização (SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DIRETORIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2012). 

Pão de Açúcar, cidade localizada em região semiárida do sertão de Alagoas as margens do Rio São Francisco 

é uma das cidades que participam da monitorização do SIVEP_DDA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PÃO DE AÇÚCAR, 2017).  

Diante do grande número de casos da diarreia aguda no semiárido nordestino, visto enquadramento de Pão de 

Açúcar quanto à localização, é preciso que a equipe multidisciplinar de saúde conheça os fatores epidemiológicos que 

permeiam a comunidade para que providências sejam tomadas e que novos casos não façam parte da rotina de 

consultas. 

Nesse sentido, surgiu o desejo de se conhecer com que frequência os casos de doença diarreica aguda 

ocorrem em crianças residentes no município de Pão de Açúcar – AL, bem como destacar quais fatores de risco 

poderiam relacionar-se com o índice da doença, visto que o município encontra-se entre os demais que apresentam 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil além de pertencer ao estado da federação que contém alto 

índice de mortalidade infantil segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A pesquisa visa contemplar a comunidade científica por somar conteúdos acerca da diarreia, proporcionando 

incentivo a outras futuras pesquisas que procurem discutir sobre a diarreia infantil dentro da prevenção, tratamento e 

cura da mesma. Dessa forma, sendo uma doença de caráter preventivo e curável, a pesquisa auxiliará a área da saúde, 

principalmente no que diz respeito à enfermagem onde está intimamente ligada na atuação de promoção, prevenção e 

tratamento de enfermidades provindas das doenças diarreicas. 

Tendo como base os fatores de risco à criança como ausência de saneamento básico, desnutrição, condições 

de higiene, pobreza no aleitamento materno, dentre outros, este trabalho possui a finalidade de monitorar a frequência 

de acometimento através de dados do SIVEP_DDA em infantes no município de Pão de Açúcar – Alagoas dentre os 

anos de 2013 a 2017. 

 

 

METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo exploratório do tipo descritivo com abordagem quantitativa cuja população-alvo foi 

composta por crianças de 0 a 9 anos de idade, residentes em Pão de Açúcar/AL, no período de 2013 a 19ª semana de 

maio de 2017. 

A obtenção de informações procedeu-se com a interpretação dos dados das tabelas de semana 

epidemiológica, isto é, das fichas de Monitorização da DDA presente no município.  

Para o cálculo de incidência foi utilizado como numerador o número de crianças de 0 a 9 anos de idade com 

episódio de DDA multiplicado por 1000 habitantes do Município de Pão de Açúcar no ano da ocorrência da doença o 

que o levou a procurar assistência médica. A população utilizada para divisor e cálculo de incidência de episódios de 
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diarreia foi o número de crianças de 0 a 9 anos que residiam em Pão de Açúcar estimado pelo IBGE (4.383 hab.) 

baseada no censo de 2010.  

Foram utilizados índices pluviométricos informados pelo Instituto Nacional de Metereologia (INMET) 

correspondentes aos anos de 2013 a 2017 para comparação da incidência de DDA com a quantidade acumulada de 

chuva em mm
3
.
   

Para comparação dos resultados obtidos nos casos de DDA com a quantidade de chuvas de 2013 a 2017 no 

município, utilizaram-se as médias de janeiro a dezembro. Nesse sentido, utilizou-se o programa bioestatístico 

“Bioestat”, onde por meio deste empregou-se a Análise de Correlação o qual proporcionou um meio de se verificar o 

grau de associação entre as duas médias através do teste de Pearson(r) (BIOESTAT
TM

, 2007).  

 

 

RESULTADOS 

 

No período de 2013 até a décima nona semana de 2017/maio, foram informados 6.779 casos de DDA no 

município de Pão de Açúcar, com média anual de 1355,8 (Desvio Padrão ≅ 425,80), onde crianças de 0 a 9 anos 

correspondem a 2.619 casos, com média anual de 523,8 (DP ≅ 155,90) de notificações (Tabela 1). Os meses de Maio e 

Junho apresentaram média maior que os demais meses do ano enquanto novembro e dezembro são os meses com 

menores médias dos casos notificados. O primeiro semestre apresenta média maior de casos que o do segundo, com 

proporção de pacientes com registro de atendimento no primeiro semestre maior do que a registrada no segundo.  

 

Tabela 1: Média dos casos de DDA em crianças de 1 a 9 anos de idade por ano e mês 

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 Total Médias 

ao mês 

Janeiro 24 67 43 21 38 193 38,60 

Fevereiro 37 33 27 173 25 295 59 

Março 28 25 60 78 39 230 46 

Abril 28 35 42 32 92 229 45,80 

Maio 184 65 36 63 71 -- 419 83,80 

Junho 129 80 86 47 --- 342 85,50 

Julho 38 17 122 42 --- 219 54,75 

Agosto 9 46 53 59 --- 167 41,75 

Setembro 14 119 10 53 --- 196 49 

Outubro 13 43 16 72 --- 144 36 

Novembro 28 20 27 33 --- 108 27 

Dezembro 26 21 16 14 --- 77 19,25 

Total 558 571 538 687 265 2619  

 

Quando comparada a média mensal de pluviosidade (Tabela 2) com a média de DDA nas crianças entre 

2013 a 2017 utilizando o programa Bioestat™, o resultado revela p-valor igual a 0,024 e ao teste de r o valor de 0,64 

com intervalo de confiança (IC) a 90%. Isto significa uma associação temporal entre a intensidade das chuvas e o 

número de casos já que os resultados possuem significância (Figura 1).  

 

Tabela 2: Número da quantidade pluviométrica e média das chuvas ocorridas em Pão de Açúcar/AL entre 2013 

a 2017 segundo INMET. 

Mês 2013 

(mm
3
) 

2014 

(mm
3
) 

2015 

(mm
3
) 

2016 

(mm
3
) 

2017 

(mm
3
) 

Médias ao mês 

(mm
3
) 

Janeiro 1 4 41 138 1 37 

Fevereiro 2 8 37 23 3 14,6 

Março 1 3 1 4 10 3,8 

Abril 58 59 20 5 61 40,6 

Maio 59 124 37 40 100 72 

Junho 42 41 119 55 --- 64,25 

Julho 138 62 121 1 --- 80,5 

Agosto 37 46 20 10 --- 28,25 

Setembro 3 45 21 8 --- 19,25 

Outubro 120 40 10 10 --- 45 

Novembro 1 31 1 3 --- 9 

Dezembro 41 2 19 10 --- 18 
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Figura 1: Comparação das médias dos casos de DDA e do índice pluviométrico em Pão de Açúcar. 

 
 

A distribuição dos casos de DDA por faixa etária manteve-se aproximadamente estável. Porém, as crianças 

entre 1 e 4 anos foram as mais representadas, seguidas pelas de 5 a 9 anos enquanto as menores de um ano 

apresentavam o terceiro menor número dos casos. 

Considerando-se a incidência de episódios de diarreia, a dos menores de um ano foi 2,77 vezes menor do que 

os de 1 a 4 anos e 1,19 vezes menor do que os de 5 a 9 anos. Entre 2013 e maio de 2017, a média de incidência de 

episódios de diarreia em menores de um ano foi de 24,27 casos por cada mil infantes menores de um ano de idade, 

67,26 por mil crianças entre 1 e 4 anos e 28,93 por mil de 5 a 9 anos de idade (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Casos e incidência de diarreias por ano e faixa etária. SIVEP_DDA. Secretaria Municipal de Saúde. Pão de 

Açúcar, Alagoas Brasil, 2013-2017 

 

Segundo média das incidências, o risco das crianças de 1 a 4 anos adoecerem ou de serem levados às 

unidades públicas de saúde por diarreia é 64% maior que os menores de um ano enquanto que crianças de 5 a 9 anos a 

incidência diminui para 57%. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A diarreia continua sendo um relevante motivo de procura nas unidades de saúde para assistência 

médica principalmente em Maio e Junho, assim como Maio a Julho costuma ser o período do ano mais chuvoso 

no Município de Pão de Açúcar de acordo as médias apresentadas na Tabela 2 e Figura 1.  

Segundo Rufino (2016) em pesquisa sobre os surtos de diarreia na região Nordeste, afirma que o mês de 

Junho foi o que mais apresentou notícias veiculadas na internet sobre surtos de diarreia e que Alagoas e 

Pernambuco foram os estados do Nordeste com maior número de notícias sobre DDA veiculadas neste mês. 

Meneguessi (2015) defende que o período de tempo para o acometimento de diarreias pelo rotavírus é 

variável, porém há aumento da incidência nos meses mais frios ou nos períodos de seca entre Maio e Setembro.  

O aumento no número de casos de diarreia, logo depois dos picos de pluviosidade, pode estar associado 

à ingestão de águas de fontes diferentes das habituais, à contaminação do lençol freático por fossas sépticas ou à 

circulação de outros agentes etiológicos como o próprio rotavírus (ARAUJO JR, 2016).  

Infelizmente, ao que se pode perceber quando se deslumbra a cidade é um precário saneamento básico, 

onde o esgoto a céu aberto se aloja próximo às residências, tornando a veiculação dos patógenos favorável. 

Araujo Junior (2016) afirma que a precariedade dos serviços de saneamento básico pode determinar a ocorrência 

de incidências da doença diarreica em populações situadas em uma mesma área geográfica.  

Faixa etária 2013 

Casos/Incidência 

2014 

Casos/Incidência 

2015 

Casos/Incidência 

2016 

Casos/Incidência 

2017 (jan-mai) 

Casos/Incidência 

<1 96 21,90 109 24,87 150 34,22 122 27,83 55 12,54 

1-4 328 74,84 315 71,87 281 64,11 416 94,91 134 30,57 

5-9 122 27,84 147 39,70 116 26,46 146 33,31 76 17,34 
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Outro problema observado é ao visitar a feira livre local, visto que os alimentos apresentam certo grau 

de exposição a micro-organismos gastropatogênicos, principalmente aqueles que são postos ao chão, isto porque 

o lamaçal provocado pela mistura da água da chuva e poeira e com a água do esgoto a céu aberto em dias de 

segunda-feira põem os alimentos em risco de contaminação. 

Apesar dos relevantes números informados, pode existir limitação da falta de universalidade das 

informações, isto é, quando dados são analisados com base em procura espontânea dos serviços de saúde. Ou 

seja, com exceção dos casos cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, casos de diarreias atendidos em 

clínicas e consultórios particulares não são comunicados, o que sugere que essa não deve ser a única fonte de 

informação sobre a ocorrência de diarreias. 

Com o grande número de casos registrados é importante salientar que há necessidade de insumos, 

alocação de consultas médicas, maior número de profissionais especializados para o atendimento as crianças 

bem como os adultos a fim de se evitar ou conter grande demanda durante episódios epidêmicos. 

A incidência foi calculada considerando toda população de crianças do sexo masculino e feminino 

segundo último censo do IBGE, embora se saiba que as famílias de maior renda não costumam recorrer muitas 

vezes às unidades públicas de saúde e que adultos também muitas vezes costumam automedicar crianças em casa 

com chás, remédios caseiros, remédios que ouvem de parentes ou vizinhos. Nesse contexto pode-se observar 

mais uma das causas para a procura de uma UBS, visto que o uso indiscriminado de antibióticos pode evoluir de 

diarreia aguda para crônica devido ao uso prolongado (ANTUNES, 2014). 

Considerando as faixas etárias dessa coleta de dados, observou-se que a faixa etária de crianças de 1 a 4 

anos apresentou maior incidência sobre as demais, seguido de crianças de 5 a 9 anos (Tabela 3). A não 

prevalência de casos em menores de um ano sobre as demais faixas etárias pode ser explicada pelo aumento da 

disponibilidade dos serviços de saúde, qualidade na assistência ao recém-nascido e aumento da prevalência do 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida (MENEGUESSI, 2015). 

Segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde de Alagoas (2012), comparado aos dados Nacionais, o 

estado de Alagoas manteve a faixa etária de 1 a 4 anos como o segundo lugar entre todos os casos de DDA 

(adulto e infantil) no estado, representando 31,5% de todos os casos. Entretanto, dentre as faixas etárias de 

menores de 1 a 9 anos, crianças de 1 a 4 anos foram as mais acometidas. 

Em 2016, no município de Pão de Açúcar/AL, a incidência de diarreia entre crianças de 1 a 4 anos foi a 

mais elevadas quanto às demais com 416 casos, seguido de 2013 com 328 casos (Tabela 2). 

A elevada incidência em crianças de 1 a 4 anos demonstra a influência dos fatores sociais e ambientais 

no aparecimento da diarreia a esta faixa etária, como também é preciso destacar que crianças nessa idade 

costumam levar objetos a boca, brincar com pés descalços, dividir objetos, principalmente crianças que 

convivem com outras em creches ou escolas, sendo esta uma das situações que necessitam de identificação e 

intervenção precoce.  É importante ressaltar que as crianças que convivem em ambiente institucional, segundo 

Rodrigues (2014) estão mais sujeitas a agravos de saúde comuns na infância como é o caso da diarreia. 

O ano de 2013 conteve o mês onde mais demonstrou número de casos, somente no mês de Fevereiro 

foram registrados 184 casos da DDA, conforme Tabela 1, o maior caso registrado de diarreia dentre os cinco 

anos até o momento, sendo noticiado até mesmo pelo portal de notícias do Jornal Nacional da Rede Globo de 

televisão (2013).  

A epidemia em fevereiro de 2013 pode ser explicada possivelmente em decorrência da grande seca 

nesse ano, onde levou diversas famílias a procurar fontes alternativas de água como barragens, lagos ou poços 

(ARAUJO JR, 2016). 

Em virtude das fichas de DDA terem sido formatados com faixas etárias variadas, não foi possível 

separar as idades para análise mais detalhada daquelas pessoas com dez anos e mais de idade, embora as faixas 

etárias apresentadas tenham representado uma evolução em relação ao conhecimento dos casos de diarreia 

infantil tratados nas unidades de saúde públicas do município. 

Podemos considerar que a diarreias têm alta incidência em toda parte do município, contudo, devemos 

levar em conta que as áreas pobres são as mais vulneráveis e mais frequentes. Possivelmente por terem maior 

incidência real nessas áreas, mas também porque as pessoas de menor poder aquisitivo procuram mais as 

unidades públicas de saúde para o atendimento, e essas são as principais fontes de informação sobre os números 

das DDA.  

Os serviços de saúde do município já realizam ações com o setor de vigilância epidemiológica, voltadas 

para minimização dos fatores de risco e controle da DDA, ações estas relacionadas à educação em saúde da 

comunidade assim como inspeção e fiscalização do estado dos carros pipas e adicionamento do hipocloreto de 

sódio. Entretanto, sugere-se que além destas ações, o poder público realize ações preventivas voltadas para o uso 

indiscriminado da água de fontes alternativas como lagos e barragens em períodos de chuva assim como garantir 

o saneamento básico do município.  

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

306 

CONCLUSÃO 

 
A DDA ainda continua sendo motivo de procura por atendimento médico-assistencial por crianças de 0 a 9 

anos do município, prevalecendo entre os meses de Maio a Julho devido relação aos períodos chuvosos que ocorrem 

também nesse período. Contudo houvera meses com picos epidêmicos.  

Considera-se que o precário saneamento e a busca por água de barragens em lagos em períodos chuvosos 

estão mais associados aos fatores de risco para evolução da DDA no município, assim como não se descarta que as 

regiões mais pobres estão mais expostas aos fatores de risco por apresentar geralmente baixo grau de instrução, pobreza 

no aleitamento materno, pobreza na higiene, desnutrição, dentre outros. Crianças de 1 a 4 anos são as mais acometidas 

pela doença, seguido de crianças de 5 a 9 anos. Infantes com menos de 1 ano são as menos prevalentes com menores 

incidências.  
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RESUMO: As infecções causadas por parasitas intestinais constituem um dos principais problemas de saúde 

pública, apresentando elevadas taxas de prevalência, principalmente em regiões onde há grande fluxo de pessoas 

e precárias condições sanitárias. Com base nestas informações, propôs-se a análise de equipamentos de academia 

que podem contribuir para a disseminação e transmissão de parasitas intestinais no município de Santana do 

Ipanema. A coleta de material foi feita com fita adesiva transparente sobre lâmina de vidro em 17 equipamentos 

com maior utilização dos praticantes, sendo que para cada um dos mesmos foram feitas quatro lâminas 

devidamente acondicionadas e levada ao Laboratório de Parasitologia Geral da Universidade Estadual de 

Alagoas, onde passaram por análise em microscópio óptico com aumentos de 100x e 400x, resultando em um 

total de 68 lâminas. Dos 17 equipamentos analisados 10 (58,82%) se encontraram positivas com alguma forma 

parasitaria e sete (41,17%) negativas. Foram encontrados ovos de Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis, Schistosoma mansoni, Ancylostoma sp. Apesar de a maioria dos praticantes se apresentarem com 

uma faixa etária teoricamente fora do grupo de risco e com boas condições socioeconômicas, os resultados 

demonstram que a falta de higiene pessoal e dos equipamentos pode acarretar possíveis infecções.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Método de Graham. Parasitas. Schistosoma mansoni. 

 

Study of the contamination level by parasitary structures in academy 

equipment 

 
ABSTRACT: Infections caused by intestinal parasites constitute one of the main public health problems, 

presenting high prevalence rates, especially in regions where there is a great flow of people and poor sanitary 

conditions. Based on this information, it was proposed the analysis of equipment of academy that can contribute 

to the dissemination and transmission of intestinal parasites in an academy in the municipality of Santana do 

Ipanema. Collections were done at a gym in the municipality of Santana do Ipanema. The technique used was 

the Graham method adapted for surfaces. A total of 17 equipments with the greatest use of the practitioners were 

chosen. Four slides were prepared for each equipment, which were properly conditioned and taken to the 

General Parasitology Laboratory of the State University of Alagoas, where they were analyzed under an optical 

microscope with increases of 100x and 400x. A total of 68 slides were analyzed. Of the 17 analyzed devices 10 

(58.82%) were positive with some parasitic form and seven (41.17%) negative. Eggs of Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis, Schistosoma mansoni, Ancylostoma sp. Although most practitioners present themselves 

with an age group theoretically outside the risk group and with good socioeconomic status, the results 

demonstrate that lack of personal hygiene and equipment may lead to possible infections. 

 

KEYWORDS: Graham Method. Parasites. Schistosoma mansoni 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As enteroparasitoses apresentam-se como um grande problema de saúde pública mundial (MONTEIRO 

1995). Em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, há uma maior incidência, podendo sofrer variações de 

acordo com as condições de saneamento básico, nível socioeconômico, grau de escolaridade, idade e hábitos de 

higiene dos indivíduos (GURGEL et al 2005). 

As parasitoses em geral se dão principalmente por via oral, por meio da ingestão de água e alimentos 

contaminados e/ou pelo contato direto com solo contaminado (NEVES 2005). A contaminação por parasitos, na 

mailto:wandklebson.paz@gmail.com
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maioria das vezes, ocorre sem o indivíduo perceber, em simples atos do dia a dia, como o uso de banheiros 

contaminados com fezes, manipulando maçanetas, pias e descargas (BRASIL, 2007). 

Diversos trabalhos já abordaram a prevalência de ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários nos 

mais diversos ambientes e objetos, desde chupetas e banheiros, até cédulas de dinheiro (PICCOLO; GAGLIANI 

2013; PEDROSO; SIQUEIRA 1997; DA SILVA et al., 1999). Em todos esses trabalhos foram encontrados ovos 

de helmintos, cistos de protozoários patogênicos aos seres humanos, sendo que os mais comuns foram Ascaris 

lumbricoides, ancilostomídeos, Enterobius vermiculares, Giardia duodenalis e Entamoeba histolytica. 

O crescimento no número de academias no Brasil e o consequente aumento no número de praticantes 

trazem consigo uma grande preocupação. A aglomeração de pessoas em locais fechados, atrelado a falta de 

higiene dos mesmos e a falta de higienização dos equipamentos utilizados pode atuar como um fator de risco 

para infecções causadas por enteroparasitas. 

Diante do exposto, esse projeto visa verificar a presença de estruturas parasitárias em equipamentos de 

uma academia localizada no município de Santana do Ipanema. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O presente estudo é do tipo transversal qualitativo, realizado nos meses de junho a julho de 2017. Além 

disso, foi desenvolvido em uma academia da zona urbana, selecionada aleatoriamente, localizada no município 

de Santana do Ipanema, cidade que pertence a 9º região de Saúde do estado de Alagoas (ALAGOAS EM 

DADOS E INFORMAÇÕES, 2015).  

Precedente a coleta das amostras, foi necessário a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelo representante legal do campo de estudo. Subsequentemente foram averiguados os 

equipamentos: puxador 2x1, puxador 2x1 (triângulo), remada sentada, desenvolvimento para ombro, bíceps 

convergente, paralela sentada, pdc (peitoral, dorsal e crucifixo), barra para bíceps, barra para peito, leg press e 

cadeira extensora. Resultando em um total de 17 equipamentos analisados, devido a barra para bíceps e a barra 

para peito apresentarem três e cinco exemplares, respectivamente.  

Quanto ao preparo e análise das amostras, foi utilizada a técnica originalmente desenvolvida por Graham 

(1941) modificada para superfícies, que consiste na adesão de uma fita adesiva, com aproximadamente seis 

centímetros, de cinco a seis vezes sob a superfície desejada, em seguida, colada longitudinalmente a uma lâmina 

de vidro. Cada lâmina foi devidamente identificada com uma letra maiúscula referente à academia e uma 

minúscula de acordo com o equipamento analisado. 

Em todos os equipamentos, os exames foram realizados em quatro amostragens, 68 lâminas. Logo após a 

coleta, os materiais foram levados ao Laboratório de Parasitologia Geral da Universidade Estadual de Alagoas 

(UNEAL) onde foram analisados em microscópio óptico e a leitura realizada em aumentos de 100X e 400X. 

Após a obtenção dos dados, estes foram computados em bancos de dados do software Microsoft Excel 2016.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 17 equipamentos analisados, 10 (58,82%) mostraram-se contaminados por estruturas parasitárias e 

7 (41,17) foram negativos para presença destas (Tabela 1). 

Tabela 1 – Frequência absoluta (FA) e relativa (FR) dos equipamentos de academia positivos e negativos para 

algum tipo de estrutura parasitária em uma academia no município de Santana do Ipanema, 2017. 

 

 FA FR (%) 

POSITIVO 10 58,82 

NEGATIVO 7 41,17 

TOTAL 17 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 As estruturas parasitárias detectadas foram ovos de Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, 

Ancilostomideo sp., Schistosoma mansoni (Tabela 2). Dos 10 equipamentos positivos para alguma forma 

parasitária, destacam-se três (paralela sentado, bíceps convergente, puxador 2x1) que apresentaram mais de uma 

espécie destes. 
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Tabela 2 – Estruturas parasitárias encontradas em diferentes equipamentos de uma academia no município de 

Santana do Ipanema, 2017. 

 

 

+ (Presente); - (Ausente); n (número de equipamentos) 

* Estrutura com morfologia semelhante ao ovo de Schistosoma mansoni, sendo considerado aqui como tal 

(FIGURA 1). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

FIGURA 1 – Estrutura parasitária com estrutura morfológica semelhante ao ovo de Schistosoma mansoni 

encontrada no equipamento paralela sentada 

 
 

Equipamentos Ascaris 

lumbricoides 

Schistosoma 

mansoni* 

Enterobius 

vermicularis 

Ancilostomídeo 

Puxador 2x1 (n=1) + - + - 

Puxador 2x1 Triângulo (n=1)  + - - - 

Remada Sentada (n=1) - - - - 

Desenvolvimento para Ombro 

(n=1) 

- - - - 

Bíceps Convergente (n=1) + - - + 

Paralela Sentada (n=1) + + +  

Peitoral, Dorsal e Crucifixo 

(n=1) 

- - - - 

Barra para Bíceps (n=3) - - - - 

Barra para Peito (n=5) + - - - 

Leg Press (n=1) + - - - 

Cadeira Extensora (n=1) - - - - 
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Ovos de Ascaris lumbricoides foram encontrados em 10 equipamentos dos 17 analisados, essa frequência 

deve-se ao fato de apresentar uma ampla distribuição geográfica (SANTOS, et al., 2010), onde esse parasita 

pode ser encontrado em praticamente todos os países om sua frequência variada dependendo do 

desenvolvimento socioeconômico da população (SILVA; MASSARA, 2005. Além desses fatores, o ovo desse 

parasita possui uma capacidade grande de aderência a superfícies e por isso eles não são retirados com facilidade 

por lavagens (MASSARA, et al., 2003). 

Ovos de Enterobius vermicularis ocorreram em dois equipamentos. O parasita tem um caráter 

cosmopolita, e a sua incidência depende de diversos fatores, como a idade, clima, condições de higiene e outros 

(MORAES; LEITE; GOULART 2008), os ovos desse agente patogênico podem ser encontrados em diversos 

veiculadores mecânicos, tais como: ônibus de transporte público (MURTA; MASSARA 2009), sala de 

atendimento de UBS (SILVA et al., 2014), hortaliças adquiridas em feiras livres (CANTOS et al., 2004). A 

constatação desse parasito serve de alerta para a população devido a sua grade facilidade para se tornar infectante 

quando em contato com o oxigênio (REY, 2008) 

Apesar de ter sido encontrado um exemplar de Schistosoma mansoni, a 9ª região de saúde de Alagoas, da 

qual Santana do Ipanema está inserida, não é considerada uma região endêmica para a esquistossomose, 

sugerindo que o indivíduo que infectou o equipamento provavelmente tenha adquirido a doença em outra região. 

O presente estudo pode ser considerado pioneiro, tendo em vista a precariedade de estudos voltados à 

presença de enteroparasitas em equipamentos de academia. A maioria dos estudos se volta a populações de risco 

onde a probabilidade de serem encontradas formas parasitárias é alta. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo constatou que os equipamentos de academia atuam como fômite na disseminação de 

diversas formas parasitárias que podem afetar um indivíduo que esteja susceptível. O percentual de 

contaminação por parasitas é um resultado significativo, sendo uma provável consequência da limpeza 

inadequada e/ou ausente, além da higiene pessoal dos usuários. 

Portanto sugerem-se medidas profiláticas como a desinfecção diária dos equipamentos, instalação de 

álcool em gel nas academias, além de palestras e cartazes informativos de educação sanitária. 
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RESUMO: A esquistossomose é uma doença infecciosa, inicialmente assintomática, que pode evoluir para 

formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. Embora apresente uma redução nos indicadores 

de morbimortalidade, ainda é considerada um grave problema de saúde pública no nordeste do Brasil. O presente 

estudo visa analisar a ocorrência de Esquistossomose prevalente na região Nordeste, no período de 2010 a 2015. 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, na qual foi realizada a partir da análise de dados secundários 

disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Durante o período estudado 

foram registrados 7.831 casos de Esquistossomose na região Nordeste, tendo como os anos mais prevalentes 

2010 (1.488), 2011 (1.526 casos) e 2014, com 1.382 casos positivos. Houve maior prevalência nos estados da 

Bahia com 4.000 casos, de Pernambuco com 1.845, da Paraíba com 572 e de Sergipe com 508 ocorrências 

confirmadas. Tratando-se do quadro de evolução dos casos, os dados indicam que 3.696 pessoas ignoraram este 

questionamento, 3.637 obtiveram a cura, 196 não se curaram e 150 pessoas evoluíram ao óbito. Quanto a zona 

residencial das pessoas participantes do questionário disponibilizado pelo o SINAN, foi possível verificar que 

283 não informaram a localização, 4.737 residem na zona urbana, 2.759 na zona rural e 57 na periurbana. Vale 

destacar uma maior ocorrência da doença em adolescentes e adultos, destacando principalmente as idades entre 

10-14 anos, 20-39 anos e 40-59 anos. Os dados coletados indicam ocorrência endêmica de Esquistossomose no 

Nordeste brasileiro. Tornando-se indispensável medidas para prevenir o risco de contaminação da doença. 

PALAVRAS CHAVE: Epidemiologia, Saúde pública, Schistosoma mansoni. 
 

Incidence of schistosomiasis in northeastern Brazil, in the period from 2010 

to 2015 

ABSTRACT: Schistosomiasis is an infectious disease, initially asymptomatic, which can evolve into 

extremely severe clinical forms and lead the patient to death. Although it presents a reduction in morbidity and 

mortality indicators, it is still considered a serious public health problem in northeastern Brazil. The present 

study aims to analyse the occurrence of prevalent schistosomiasis in the Northeast region, in the period of 2010 

to 2015. This is a descriptive epidemiological study, in which it was conducted from the analysis of secondary 

data provided by the information system of Notification aggravations (SINAN). During the studied period, 7,831 

cases of schistosomiasis were recorded in the Northeast region, having as the most prevalent years 2010 (1,488), 

2011 (1,526 cases) and 2014, with 1,382 positive cases. There was a higher prevalence in the states of Bahia 

with 4,000 cases, of Pernambuco with 1,845, of Paraíba with 572 and Sergipe with 508 confirmed occurrences. 

In the case of the evolution of the cases, the data indicates that 3,696 people ignored this questioning, 3,637 

obtained the Cure, 196 did not heal and 150 people evolved to death. As for the residential area of the people 

participating in the questionnaire made available by SINAN, it was possible to verify that 283 did not inform the 

location, 4,737 reside in the urban zone, 2,759 in the rural area and 57 in Peri urban. It is worth highlighting a 

greater occurrence of illness in adolescents and adults, highlighting primarily the ages between 10-14 years, 20-

39 years and 40-59 years. The data collected indicates endemic occurrence of schistosomiasis in northeastern 

Brazil. Making it indispensable to prevent the risk of contamination of the disease. 

 

KEYWORD: Epidemiology, Public Health, Schistosoma Mansoni. 
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INTRODUÇÃO  

 

A esquistossomose é uma doença parasitária cujos agentes etiológicos são trematódeos 

do gênero Schistosoma que têm, como hospedeiros intermediários, caramujos de água doce do 

gênero Biomphalaria (BRASIL, 2014). É uma das parasitoses mais prevalentes do mundo e é 

um grande problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento (WHO, 

2015).  

A infecção pelo Schistosoma spp. ocupa a segunda posição no ranking das doenças 

tropicais negligenciadas, superada apenas pela malária, registrando altos índices de morbidade 

(WHO, 2008). Apesar dos esforços para o controle da esquistossomose, o Brasil é o país da 

América do Sul onde se concentra o maior número de casos registrados (WHO, 2008). 

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2014, as prevalências mais elevadas foram 

encontradas nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Paraíba, Espírito 

Santo e Alagoas (BRASIL, 2014). Uma revisão sistemática dos casos de esquistossomose no 

Brasil, relativos ao período entre 1997 e 2006, estimou que existem 2,5 a 6 milhões de 

indivíduos infectados, sendo 60 a 80% deles na região Nordeste e Sudeste (PORDEUS et al., 

2008).  

Os principais fatores de riscos da esquistossomose são as condições precárias de 

moradia, falta de saneamento básico e água tratada. Na sua fase crônica a esquistossomose 

mansônica pode causar hepatoesplenomegalia, fibrose hepática, varizes esofagianas, ascite e 

reduz a capacidade das pessoas para o trabalho podendo, em alguns casos, levar a morte. Em 

crianças, a esquistossomose pode acarretar anemia e desnutrição, afetar o crescimento, 

diminuir a capacidade cognitiva e, consequentemente, o aprendizado. Todos estes fatores 

impactam no desenvolvimento social e econômico dos países (WHO, 2015). 

Com isso, percebe-se a necessidade de reflexão sobre o quadro epidemiológico da 

esquistossomose no Nordeste. O presente estudo visa analisar a ocorrência de 

Esquistossomose prevalente na região Nordeste, no período de 2010 a 2015. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo. A pesquisa foi realizada a partir da 

análise de dados secundários disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Serão analisados dados referentes a distribuição dos casos na região do 

Nordeste Brasileiro nos anos de 2010 a 2015, e dados referentes ao paciente, como faixa 

etária, conhecimento sobre a doença e zona de residência.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Durante o período estudado (2010 a 2015) foram registrados 7.831 casos de 

Esquistossomose na região Nordeste, tendo como os anos mais prevalentes 2010 (1.488), 

2011 (1.526 casos) e 2014, com 1.382 casos positivos, como mostra o gráfico. Vale ressaltar 

que os dados se referem apenas aos casos registrados pelo SINAN e que o número de 

indivíduos infectados no período estudado foi possivelmente maior, a despeito de se tratar de 

uma doença de notificação compulsória. 

 

A distribuição da esquistossomose no Nordeste prevaleceu principalmente nos estados 

da Bahia com 4.000 casos (51%), de Pernambuco com 1.845 (23,6%), da Paraíba com 572 

(7,3%) e de Sergipe com 508 (6,5%) ocorrências confirmadas (tabela 1). 
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Gráfico 1. Número de casos de esquistossomose no Nordeste no período de 2010 a 2015. 

Tabela 1. Número de casos de Esquistossomose, conforme os estados nordestinos, no período de 2010 a 

2015. 
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Condições ambientais, como a presença de rios e clima favorável para reprodução de 

caramujos do gênero Biomphalaria (BRASIL, 2007), e condições socioeconômicas, como o 

saneamento básico precário, difícil acesso a atendimento médico e acentuada pobreza 

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, 2013), contribuem para a 

manutenção do ciclo de transmissão da esquistossomose na região Nordeste.  

Tratando-se do quadro de evolução dos casos de esquistossomose no Nordeste, os dados 

indicam que 3.696 pessoas ignoraram este questionamento, 3.637 obtiveram a cura, 196 não 

se curaram e 150 pessoas evoluíram ao óbito (gráfico 2).  

A ocorrência de formas graves e óbitos fazem da esquistossomose uma das parasitoses 

de maior transcendência. A morbidade da esquistossomose representa grande dano a saúde da 

população, a sua qualidade de vida e perdas de natureza econômica (BRASIL, 2014). No 

Nordeste, a extensa distribuição geográfica da esquistossomose mansoni por si só dimensiona 

a magnitude desse grande problema de saúde pública. 

O emprego, em larga escala, da quimioterapia tem sido apontado como um dos fatores 

responsáveis pela redução das formas graves, letais, da doença (WHO, 1993). 

Quanto a zona residencial das pessoas participantes do questionário disponibilizado 

pelo o SINAN, foi possível verificar que 283 não informaram a localização, 4.737 residem na 

zona urbana, 2.759 na zona rural e 57 na periurbana. Houve maior índice de casos positivo 

para Esquistossomose na zona urbana com 60% dos casos (gráfico 3).  

 

 

O deslocamento de indivíduos infectados de áreas endêmicas para áreas consideradas 

sem transmissão, como as periferias das grandes cidades, e a ocupação humana dessas áreas 
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Gráfico 2. Evolução dos casos de esquistossomose no Nordeste no período de 2010 a 2015. 
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de forma desorganizada, sob precárias condições – básicas – de higiene, saneamento e 

infraestrutura, contribuem para a contaminação de ambientes aquáticos, criadouros de 

caramujos, pela presença de fezes contendo ovos de S. mansoni e, por conseguinte, o 

surgimento de novos focos da doença (BARBOSA et al., 2010). 

A maioria da população acometida reside em áreas endêmicas. Essas áreas estão 

localizadas principalmente em regiões rurais. Entretanto, devido ao processo migratório das 

pessoas infectadas, as áreas acometidas encontram-se em processo de expansão, passando a 

envolver, cada vez mais, os centros urbanos, assim como áreas litorâneas (ALMEIDA et al., 

2008). 

Em relação a faixa etária dos portadores de esquistossomose (gráfico 4), vale destacar 

uma maior ocorrência da doença em adolescentes e adultos, destacando-se principalmente as 

idades entre 10-14 anos (com 618 casos), 20-39 anos (2.859 casos) e 40-59 anos (com 2.100 

pessoas parasitadas). 

 

 
 

O maior acometimento dos indivíduos com idade de 20 a 59 anos indica que o risco de 

infecção pode estar relacionado à ocupação, afetando a faixa etária mais produtiva e ativa 

financeiramente. Populações adultas residentes em outras áreas estudadas utilizavam valas – 

principal fonte de infecção – para os mais variados fins, como pesca, banho de animais, 

lavagem de roupas e artigos domésticos, inclusive para o lazer (LEAL et al, 2012; JORDÃO 

et al, 2014). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados coletados indicam ocorrência endêmica de Esquistossomose no Nordeste 

brasileiro, destacando um maior número de casos nos anos de 2010 (1.488 casos), 2011 

(1.526 casos) e 2014, com 1.382 casos positivos, enfatizando maior prevalência nos estados 

da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Sergipe. Tornando-se indispensável medidas para prevenir o 

risco de contaminação da doença, assim como políticas voltadas para a promoção da saúde. 

 
 

Gráfico 4. Faixa etária dos portadores de esquistossomose no Nordeste no período de 2010 a 2015. 
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RESUMO: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose causada por um protozoário intracelular 

denominado de Leishmania chagasi. A doença é transmitida por um inseto denominado flebótomo (Lutzomya) 

que ao estar infectado pela forma promastigota da doença, infecta o homem durante o repasto sanguíneo. No 

Brasil devido a elevados números de incidência e letalidade, a doença tornou-se um problema de grande 

relevância para a saúde coletiva. O estudo teve como objetivo analisar os casos de Leishmaniose Visceral em 

Alagoas. Foi realizado um estudo descritivo com característica quantitativa. Os dados foram obtidos do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). O estudo 

compreendeu um período de 5 anos (2011 a 2015). As variáveis estudadas foram: notificação, letalidade, gênero 

e faixa etária. Foi um total de 195 casos confirmados no período da pesquisa, com 11 óbitos registrados, 

representando uma letalidade de 7,7%. A letalidade foi ascendente nos últimos três anos (2011-8%, 2012-5%, 

2013-6%). O maior número de casos registrados foi na capital alagoana com 15 casos equivalente a 8%, 

prevalecendo o gênero masculino com 64%. Alagoas ainda é uma área endêmica para a LV, tendo a cidade de 

Maceió como o município que registrou a maior quantidade de casos. Foi observada uma alteração no perfil dos 

doentes, com a doença afligindo prioritariamente indivíduos adultos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose visceral, Epidemiologia, Leishmania. 

 

Infection by Leishmania (Leishmania) infantum chagasi in the human 

population in Alagoas as a socioenvironmental problem 

 

ABSTRACT: The Visceral leishmaniasis is a zoonotic disease caused by an intracellular protozoan parasite 

called Leishmania chagasi. The disease is transmitted by an insect called phlebotomy (Lutzomya) that being 

infected by promastigote form of the disease infects man during blood feeding. In Brazil due to high numbers of 

incidence and mortality, the disease has become an issue of great importance for public health. The study aimed 

to evaluate the cases of visceral leishmaniasis in Alagoas. a descriptive study with quantitative trait was carried 

out. Data were obtained from the Notifiable Diseases Information System (SINAN), Mortality Information 

System (SIM). The study included a period of 5 years (2011-2015). The variables studied were: notification, 

lethality, gender, age. It was a total of 195 confirmed cases during the study period, with 11 deaths recorded, 

representing a mortality rate of 7.7%. The fatality rate was up in the last three years (2011-8%, 2012-5%, 2013-

6%). The largest number of registered cases was the capital of Alagoas with 15 cases equivalent to 8% prevailing 

male gender with 64%. From the epidemiological characteristics identified in the study, we suggest a more 

effective monitoring by health professionals, aiming at early recognition and appropriate treatment of the disease 

and its complications. 

 

KEYWORD: Visceral leishmaniasis, Epidemiology, Leishmania. 
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INTRODUÇÃO  

 

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma zoonose causada por um protozoário 

intracelular denominado de Leishmania (Leishmania) infantum chagasi. A doença é 

transmitida por um inseto denominado flebótomo (Lutzomya) que ao estar infectado pela 

forma promastigota metacíclica, forma flagelada da doença infecta o homem durante o 

repasto sanguíneo, e nos macrófagos dos mamíferos as formas amastigotas se multiplicam em 

uma única célula até destruí-la (SILVA et al., 2009). 

Considerada uma doença emergente, ou seja, sua incidência em humanos tem 

aumentado durantes as ultimas duas décadas a LV é natural de áreas rurais, porém tem 

ganhado espaço nas grandes cidades, sendo este um fator contribuinte para o aumento dos 

casos no meio urbano (SILVA; GAIOSO, 2013). 

A doença pode apresentar ciclo silvestre ou doméstico, no recinto silvestre os principais 

reservatórios são as raposas e os marsupiais e no urbano o cão e o homem, sendo este último 

o mais importante (SILVA et al, 2013;). A transmissão ocorre unicamente através da picada 

do mosquito fêmea conhecido como mosquito palha, asa branca, birigui, tatuquira e 

cangalinha, seu período de incubação é bastante variável tanto para o homem, como para o 

cão, podendo ser de 10 a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses no homem, e no cão, varia 

de 3 a 7 meses (ANDRADE, 2009;). 

Por se tratar de uma doença grave, é importante a adoção de medidas de prevenção na 

tentativa de impedir a ocorrência de novos surtos do calazar. Entretanto, usar repelentes 

quando estiver em região com casos de leishmaniose visceral, mosquiteiros, telas em portas e 

janelas, armazenar adequadamente o lixo orgânico contribui para a redução do contato 

homem-vetor e favorece a redução da população de flebotomíneos (em consequência os casos 

de transmissão) sendo medidas individuais que diminuem a probabilidade de ser 

contaminado.  

Nos últimos dez anos, a média anual de casos no País foi de 3.156 casos, e a incidência 

de dois casos para cada 100.000 habitantes, a maioria dos casos foi em crianças menores de 

10 anos, assim, nota-se que LV é uma doença de grande impacto em saúde pública (BRASIL, 

2006). Diante da problemática, questionou qual é o perfil epidemiológico da leishmaniose 

visceral em Alagoas? A hipótese desta pesquisa consiste na perspectiva de que é elevado o 

número de casos notificados de LV no Estado de Alagoas. A fim de responder a este 

questionamento, este estudo teve como objetivo analisar os aspectos epidemiológicos 

relacionados à leishmaniose visceral no Estado de Alagoas e a importância de medidas 

preventivas. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Trata-se de um estudo descritivo com característica quantitativa, onde foram utilizados 

os números de casos notificados de leishmaniose visceral no estado de Alagoas que está 

localizado na região Nordeste do Brasil, fazendo divisa com Pernambuco, ao norte; com 

Sergipe, ao sul; e com a Bahia ao Oeste sendo banhado a leste pelo oceano atlântico é uma 

das 27 unidades federativas, sua capital é Maceió com 3.340.932 habitantes. 

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) realizou-se um 

estudo epidemiológico dos casos notificados de LV no Estado de Alagoas totalizando 195 

casos confirmados no período de 2011 a 2015, e do Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM) para os casos de óbitos. 

Foram incluídos todos os casos notificados no período de 2011 a 2015. Foram excluídos 

todos os casos notificados antes do período da pesquisa. 
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Utilizou-se o método epidemiológico descritivo, que tem como base o estudo das 

variáveis relacionadas à pessoa, lugar e tempo. As variáveis estudadas foram: casos 

notificados, taxa de letalidade, gênero e faixa etária. Para tabulação dos dados e montagem 

das tabelas, utilizou-se o programa Excel. 

Procedeu-se também a busca de artigos nas bases eletrônicas de dados MEDLINE 

(National Library of Medicine, USA), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), utilizando os 

seguintes termos: “leishmaniose visceral”,”epidemiologia”, ”Leishmania”. Os termos em 

inglês foram: “Visceral leishmaniasis”, “Epidemiology”, “Leishmania”. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Os números de casos notificados e confirmados em alagoas no período de 2011 a 2015 

tem se mostrado ascendente nos últimos três anos. Foram notificados 39 casos (78%) em 

2011, 37 casos (88%) em 2012, 26 casos (72%) em 2013, 44 casos (70%) em 2014, 49 casos 

(80%) em 2015. O menor número de casos registrado foi em 2013 com 26 casos, e o maior 

número em 2015 com 49 casos. Entre os anos de 2011 a 2015, o Estado de Alagoas registrou 

195 casos confirmados com 11 óbitos por LV, apresentando uma letalidade de 6% (tabela 1). 

A taxa de números de casos foi calculada da seguinte forma: número de casos confirmados x 

100/ pelo nº de casos notificados. 

 

Gráfico 1 - Número de casos suspeitos, descartados e confirmados em Alagoas de 

leishmaniose visceral no período de 2011 a 2015. 

Fonte: SINAN, 2016.  

 

A explicação para o número de casos ter se mostrado ascendente em Alagoas nos 

últimos três anos, podem estar relacionados ao fator clima que é considerado favorável no 

nordeste. Um trabalho realizado por Sprydes et al. (2012), no nordeste brasileiro mostrou que 

as condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito e a transmissão da doença, o 

litoral nordestino tem como característica um clima úmido e com temperaturas elevadas sendo 

condições climáticas favoráveis ao vetor de transmissão Lutzomya longipalpis e Lutzomya 

cruzi. 

A taxa de letalidade foi calculada da seguinte forma: número de óbitos x por 100/ pelo 

nº de casos. A letalidade encontrada em Alagoas foi inferior comparada à média nacional, 

que, segundo o ministério da saúde, foi de 7,1% para o período de 2011 a 2013. E igual a 
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encontrada em outros estados da região nordeste como Ceará 6%, e Bahia 6,1%. Porém, o 

estado do Pernambuco mostrou um índice maior com letalidade de 10,9% (BRASIL, 2016). 

Alagoas apresentou durante o período da pesquisa 13 óbitos de um total de 195 casos,  

 

Tabela 1 - Distribuição dos casos, óbitos e taxa de letalidade por leishmaniose visceral em 

Alagoas, no período de 2011 a 2015. 

 

Faixa etária 

Ano 

Nº de casos Nº de óbitos Letalidade% 

2011 39 02 5 

2012 37 03 8 

2013 26 02 8 

2014 44 01 2 

2015 49 03 6 

Total             195  11 6% 

Fonte: SIM-SINAN, 2016. 

 

A maior ocorrência de casos foi em indivíduos do gênero masculino com 73% dos 

casos. Outros estudos também mostraram um alto índice em pessoas do gênero masculino 

como em Palmas-TO com 231 casos notificados (GLÓRIA, 2006).  

 

Tabela 2 - Números de casos de leishmaniose visceral segundo ano e gênero, Alagoas – 

20011 a 2015. 

 

Ano  Masculino Feminino Total 

2011 27 12                  

39 

2012 20 17                  

37 

2013 17 09                  

26 

2014 29 15                  

44 

2015 31 18                 

49 

Total         124 71                 

195 

     Fonte: SINAN, 2016. 

 

Na avaliação por idade, apresentada na tabela 3, obteve o maior número de casos em 

crianças de 1 a 12 anos com 86 casos (44%), mostrando-se pequeno comparado a um estudo 

feito com crianças menores de 15 anos no Rio Grande do Norte cuja prevalência foi em 

menores de 5 anos com 72,5% dos casos (BARBOSA,COSTA, 2013). 
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Tabela 3 - Número de casos de leishmaniose visceral de acordo com faixa etária em Alagoas 

no período de 2011 a 2015. 

 

Ano  1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-39a 40-59a    60 + Total 

2011 _  

14 

 

9 

 

4 

 

6 

 

5 

 

1 

 

39 

2012 _  

9 

 

6 

 

2 

 

14 

 

5 

 

1 

 

47 

2013  

3 

 

5 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 

1 

 

26 

2014  

6 

 

14 

 

3 

 

2 

 

11 

 

6 

 

1 

 

44 

2015 11  

8 

 

4 

 

2 

 

11 

 

12 

_  

49 

Fonte: SINAN, 2016. 

 

Em idosos o estudo mostrou uma taxa de 2% de acometimento para LV, embora seja 

baixa, os estudos demonstram que os aspectos imunológicos na pessoa idosa como a 

diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico contribui para um alto índice 

de casos de LV (RIBEIRO, 2013). 

Com relação à distribuição de casos por município durante o período da pesquisa, nota-

se que entre 2011 a 2015 o maior número de casos confirmados foi na capital alagoana com 

15 casos (7,7%), e os demais estão localizados nos municípios de Estrela de Alagoas com 13 

casos (6,66%), Palmeira dos Índios 12 casos (6,15%), Santana do Ipanema e Senador Rui 

Palmeira com 10 casos (5%), São José da Tapera com nove casos (4,61%), Piranhas e Pão do 

açúcar com 7 casos (3,58%), Barra de Santo Antonio e Japaratinga com 6 casos (3%). No 

entanto, com relação aos casos de acordo com as microrregiões (Mapa 1), observa-se que a 

microrregião 8 é que epidemiologicamente apresenta maior número de municípios com casos 

de LV.   

A LV é historicamente endêmica em Alagoas. Assim como em outros Estados da região 

Nordeste. Ao longo da década de 90, houve grande expansão da distribuição geográfica da 

doença, inclusive, com a ocorrência de surtos epidêmicos em alguns municípios. Apesar 

disso, poucos aspectos relacionados à epidemiologia da LV têm sido investigados. 

Positivamente, alguns deles, tais como o comportamento das populações de Lutzomyia e 

longipalpis, são cruciais para definição de estratégias de controle mais efetivas. Da mesma 

forma, é necessário um visão geral da situação atual da LV em Alagoas para identificar outros 

aspectos a serem estudados, a fim de minimizar o impacto causado pela doença neste Estado.  
 

 

CONCLUSÃO  

 

 

O Estado de Alagoas ainda é uma área endêmica para a LV, tendo a cidade de Maceió 

como o município que registrou a maior quantidade de casos. Foi observada uma alteração no 

perfil dos doentes, com a doença afligindo prioritariamente indivíduos adultos. 

Embora a maioria dos casos foi registrados capital alagoana, sugere-se, com base nos 

indicadores sociais, que a transmissão ocorra principalmente nas áreas mais carentes das 

grandes cidades. 
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A situação observada em Alagoas poderá ser útil para subsidiar novas pesquisas em LV, 

principalmente na definição de áreas de risco e na avaliação do impacto das estratégias de 

controle na incidência da doença na população.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. ANDRADE, M. N. B. Análise de modelo de capacitação de profissionais de saúde, de nível médio, para 

atuarem como multiplicadores da informação sobre a leishmaniose visceral. 2009. 119 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências)-centro de pesquisas René Rachou, Fundação Osvaldo Cruz, Belo Horizonte, 

2009. 

2. BRASIL, Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. Brasília 2006. Disponível 

em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.pdf

>. Acesso em: 04 Abri. 2016, às 15:39. 

3. BRASIL, Ministério da saúde. Portal da saúde. Brasília 2016. Disponível 

em:<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-

secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados>. 

Acesso em: 04 Abri. 2016, às 15:39. 

4. BARBOSA, I. R; COSTA L. C. C. Aspectos clínicos e epidemiológicos da leishmaniose visceral em 

menores de 15 anos no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Revista. Ufg. Medicina. Porto Alegre, v 

23, número 1, p. 5-11. 2013. 

5. GLÓRIA, Mary Ruth Batista. Leishmaniose visceral: situação epidemiológica e distribuição espacial, 

município de Palmas, Tocantins. 51 f. Tese de mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca, Rio de Janeiro, 2006. 

6. RIBEIRO, N. F. C. leishmaniose visceral em pessoas idosas. 2013. 49f. Monografia (Conclusão de 

Curso), Universidade Federal da Bahia, Bahia, Salvador, 2013. 

7. SILVA, E. S; GAIOSO, A. C. I. Leishmaniose visceral no estado do Pará. Rev. para. med, PARÁ, v. 

27, n. 2, abr./jun. 2013. 

8. SILVA, Andrea Oliveira da. et al. Adaptações crônicas sobre a função pulmonar em Indivíduos 

infectados pela leishmaniose visceral. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v. 26, n. 2, p. 403-411, 

abr./jun.2013. 

9. SPYRIDES, Maria Helena Constantino et al. A Leishmaniose Visceral no Nordeste: uma análise 

epidemiológica. 2012. Disponível em: 

<http://www.sbmet.org.br/sic2011/arq/82043719565528204371956.pdf>. Acesso em: 04 Abri. 2016, às 

15:00. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20para.%20med
http://www.sbmet.org.br/sic2011/arq/82043719565528204371956.pdf


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

324 

Medidas preventivas em doenças parasitárias e o perfil ambiental da 

comunidade Pau D’arco, município de Arapiraca/AL. 
 

RodrigoAlmeidaPinheiro
(1)*

; Jéssika Silva de Lima
(1)

; João Pedro Ferreira Barbosa
(1)

; 

Averlane Vieira da Silva
(1) 

Thaynnara Paula dos Santos Lira
(1)

; Claudimary Bispo dos 

Santos(2). 

 
(1)

Graduando (a) em ciências biológicas; Universidade Estadual de Alagoas; Arapiraca, Alagoas; 
(2) 

Mestre em 

ciências da saúde; Universidade Estadual de Alagoas; Arapiraca, Alagoas. E-mail: rodrigo6450@gmail.com 

 

RESUMO: O parasitismo intestinal ainda se constitui um dos mais sérios problemas de Saúde Pública no 

Brasil, afetando especialmente o desenvolvimento físico, psicossomático e social, principalmente pela sua 

correlação com o grau de desnutrição das populações, constituindo um importante assunto para a Saúde Pública. 

A pesquisa teve como objetivo conhecer medidas preventivas em doenças parasitárias adotadas pelos habitantes 

e o perfil ambiental da comunidade Pau d’Arco, município de Arapiraca/AL. Para obtenção dos dados, foi 

realizada uma entrevista com aplicação de um questionário contendo quatro perguntas para70 famílias, 10% da 

população, com o intuito de conhecer medidas básicas que são adotadas nas residências para prevenção de 

doenças parasitárias. Em relação ao saneamento básico, 74% das residências têm acesso à coleta municipal de 

lixo, o esgoto não é exposto a céu aberto e possui água fornecida pela rede de abastecimento público, 47% das 

pessoas afirmam que higienizam seus alimentos apenas com água, 46% consomem água filtrada e 40% afirmam 

que artrópodes que atuam como vetores mecânicos de doenças parasitárias aparecem com frequência em suas 

residências. Os participantes da pesquisa apesar de apresentarem condições básicas de estrutura nas residências, 

e boa parte consumirem água tratada, ainda apresentam risco alto de adquirir doenças parasitárias, pois o 

abastecimento de água é intermitente, precisando armazenar água, o que certamente diminui a qualidade da 

mesma; os alimentos consumidos não têm um tratamento correto antes do consumo e a higienização das 

residências não é suficiente para eliminar ou reduzir os insetos veiculadores de enteroparasitoses. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção, parasitas intestinais, saúde pública. 
 

Preventive measures in parasitic diseases and the environmental profile of 

the community Pau D'arco, Arapiraca municipality/AL. 

 
ABSTRACT: Intestinal parasitism is still one of the most serious public health problems in Brazil, especially 

affecting the physical, psychosomatic and social development, mainly due to its correlation with the degree of 

malnutrition of the population, being an important subject for Public Health. The research had as objective to 

know preventive measures in parasitic diseases adopted by the inhabitants and the environmental profile of the 

Pau d'Arco community, municipality of Arapiraca / AL. To obtain the data, an interview was conducted with a 

questionnaire containing four questions for 10% of the families, in order to know basic techniques that are 

adopted in the residences for the prevention of parasitic diseases. Regarding basic sanitation, 74% of  households 

have access to municipal garbage collection, sewage is not exposed to open air and has water supplied by the 

public water supply network, 47% of people say they clean their food only with water, 46 % Consume filtered 

water and 40%  report that arthropods that act as mechanical vectors of parasitic diseases often appear in their 

homes. Although the study participants have basic conditions of structure in the residences, and most of them 

consume treated water, they still present a high risk of acquiring parasitic diseases, since the water supply is 

intermittent, needing to store water, which certainly decreases the quality of the wate ; The food consumed does 

not have a correct treatment before consumption and the hygiene of the residences is not enough to eliminate or 

reduce the enteroparasitoses insects. 
 

KEYWORDS: Prevention, intestinal parasites, public health. 
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INTRODUÇÃO 

 
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, o Brasil, assim como grande parte dos 

países em desenvolvimento, possui sérios problemas relacionados ao saneamento básico (IBGE, 2010).  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) relatou em 2010 que apenas 53,5% da 

população urbana brasileira tem acesso à coleta e 37,9% ao tratamento de esgotos, ocasionando, desta forma, a 

contaminação de rios, mananciais, praias e solo. Consequentemente, a saúde da população fica prejudicada, em 

decorrência das doenças geradas pela falta de tratamento de água e esgoto (Trata Brasil, 2012). 

Entre 2003 e 2014, os investimentos na área de saneamento básico foram ampliados e obtiveram certa 

regularidade. Contudo, ainda há um significativo contingente populacional sem acesso a serviços públicos de 

saneamento básico, especialmente em relação à coleta e tratamento de esgotos sanitários e à destinação adequada 

de resíduos sólidos (BRASIL, 2013). 

As parasitoses intestinais constituem sério problema de saúde pública no Brasil, apresentando alta 

prevalência em populações de nível socioeconômico baixo, condições precárias de higiene e saneamento básico, 

deficiência no fornecimento de água tratada, bem como baixa escolaridade materna. Esses fatores aliados às 

condições climáticas e ambientais favorecem a evolução e propagação de parasitas (ALMEIDA et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2006; KUNZ et al., 2008; MELO; FERRAZ; ALEIXO, 2010). 

Por estes motivos, a conscientização da população quanto aos hábitos de higiene e educação sanitária é 

um fator crucial para a profilaxia das doenças parasitárias (OLIVEIRA; CHIUCHETTA, 2010). O objetivo de se 

tomar medidas profiláticas é impedir que os indivíduos adoeçam, além de controlar os fatores de risco das 

doenças (TAVARES, 2010). 

Segundo Araújo e Assunção (2014), são importantes o reconhecimento de que a situação de saúde está 

intimamente ligada com o modo de vida do indivíduo e das populações. Portanto, o dia-a-dia do indivíduo na 

sociedade é o espaço onde se manifesta a articulação entre os processos biológicos e sociais que determinarão o 

seu processo saúde-doença naquela sociedade. 

Estudos revelam que as doenças parasitárias estão associadas a determinantes sociais e ambientais, 

mostrando elevada prevalência em regiões com déficit em educação, precárias condições de habitação, 

abastecimento de água potável e saneamento básico (CARVALHO-COSTA et al, 2007; BASSO et al, 2008). 

Diante do exposto, surgiu o interesse em conhecer as medidas preventivas em parasitoses intestinais e o 

perfil ambiental da comunidade Pau d’Arco, município de Arapiraca/AL.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Este estudo foi realizado em junho de 2017, com caráter quantitativo, na comunidade Pau D’arco, 

localizada a 9 km da cidade de Arapiraca, com acesso pela rodovia AL 110. A comunidade Pau D’arco fica 

localizada na zona rural de Arapiraca, Estado de Alagoas, apresenta uma parte urbanizada, com parte das ruas 

asfaltadas e outra parte é estrada de terra.  

A comunidade tem 698 famílias, correspondendo 2.366 habitantes e possui uma creche, uma escola de 

ensino fundamental e uma Unidade Básica de Saúde-. UBS. 

Para coleta de dados foram realizadas entrevistas durante os dias 21, 22 e 23 do mês de junho, cujas 

questões abordavam sobre perfil ambiental da comunidade, como: fontes de água para o consumo nas 

residências, destino do esgoto e coleta municipal de resíduos sólidos, além de questões sobre a higiene 

doméstica, tais como: a forma de higienização dos alimentos e os cuidados com a água para consumo humano; e 

presença de insetos (veiculadores de doenças parasitárias). Foram selecionadas aleatoriamente 70 famílias, 10% 

da população. Essa coleta de informações ocorreu após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelos participantes, cujo termo continha as informações necessárias sobre os objetivos e 

importância da pesquisa, bem como a garantia que não haveria identificação do entrevistado. 

Para a entrevista foi utilizado papel A4 impresso com o questionário, canetas azuis e prancheta. Os programas 

utilizados foram Microsoft Office Word para digitação e Excel para tabulação e organização dos dados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Participaram da pesquisa 70 famílias, uma pessoa por família, com idade igual ou superior a18 anos de idade. 

Sobre o saneamento básico, uma parcela significativa, 74%, apresenta condições adequadas de moradia 

afirmando terem acesso à coleta municipal de lixo, água encanada, fornecida pela Companhia de Saneamento de 

Alagoas (CASAL) e descarte adequado do esgoto. Mas vale ressaltar que 26% das famílias não apresentam 
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condições mínimas de saneamento, proporcionando um risco considerável de adquirir doenças parasitárias, pela 

utilização de água inadequada e descarte incorreto do esgoto. 

 

Nível de saneamento básico - questão 1 

Nível apresentado de saneamento 

básico apresentado na comunidade: 

Resultados 

a) A residência possui água 

encanada, acesso à coleta 

municipal de lixo e esgoto 

descartado corretamente. 

74% 

b) Somente água encanada e 

coleta municipal do lixo. 
12% 

c) Somente esgoto descartado 

corretamente e água 

encanada. 

6% 

d) Apenas coleta municipal do 

lixo. 
8% 

 

A prevalência de enteroparasitoses é um dos mais adequados indicadores das condições 

socioeconômicas e podem estar vinculadas a vários fatores, como: instalações sanitárias inapropriadas, 

contaminação fecal da água e de alimentos ingeridos, elementos socioculturais, convívio com animais, 

saneamento básico, ciclos biológicos e do tipo de parasito contaminante (BELO et al., 2012). 

Em relação à higienização dos alimentos, 18% utilizam hipoclorito de sódio, que é fornecido pelo posto 

de saúde, 33% usam vinagre, 47% apenas lavam com água e 8% não fazem nenhum tipo de higienização antes 

do consumo.  

Percebeu-se, então, que o modo de higienização dos alimentos utilizado pela maioria das famílias não é 

adequado, pois, grande parte dos parasitas é adquirida pela ingestão de alimentos contaminados por cistos e ovos 

que estão na superfície de alimentos que não receberam um tratamento adequado antes do consumo. 

 

 
 

Os enteroparasitas são principalmente veiculados por meio de alimentos e água contaminada. As mãos 

das pessoas podem conduzir as formas infectantes, sejam de cistos de protozoários ou ovos de helmintos. A 

contaminação humana é mais comum em crianças, por meio da via oral-fecal, sendo águas e alimentos 

contaminados os principais veículos de transmissão (MONROE et al., 2013). 

A água consumida na maioria das residências é filtrada, 46%. A filtragem correta da água, com filtros 

retentores de microorganismos é de extrema validade, pois reduz a carga parasitária.  
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 36% dos entrevistados consomem água diretamente do reservatório sem nenhum tipo de 

tratamento, pois o abastecimento de água é intermitente, precisando armazenar água, o que certamente diminui a 

qualidade da mesma, que pode estar contaminada com ovos e cisto de parasitoses. 15%  dos entrevistados 

responderam que apenas coavam a água, forma de tratamento inadequada, uma vez que, otamanho dos ovos e 

cistos são de micrômetros (µm), podendo facilmente atravessar os poros dos tecidos e assim, serem ingeridos 

durante o consumo dessa água. 

 A presença de vetores mecânicos nas residências é alta, pois, 40% dos entrevistados afirmaram 

que moscas, baratas e formigas aparecem em suas residências. Ovos e cistos de parasitos podem prender-se nas 

patas, asas e abdome desses insetos e como frequentam usualmente as residências, podem pousar ou realizar 

percursos deixando contaminando os alimentos ou outros locais. 

 

 
 

A Ascaridíase, parasitose intestinal causada pelo helminto Ascaris lumbricoides, tem sua disseminação 

em criança através do solo, vetores (moscas, baratas, entre outros), ato de levar a mão à boca, alimentos e águas 

contaminadas por ovos do parasita (DO PRADO, 2007; FIGUEIREDO et al., 2012; RIBEIRO et al., 2011; 

TONELLI, 2000). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que as famílias pesquisadas apesar de apresentarem condições básicas de estrutura nas 

residências, uma parcela significativa não tem acesso a condições básicas de moradia e saneamento, que 

contribui para proliferação de vetores mecânicos que atuam na disseminação de doenças. 
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A maioria possui água fornecida pela rede de abastecimento, no entanto, existe alto risco de adquirir 

doenças parasitárias, pois o abastecimento de água é intermitente, precisando armazenar água, o que certamente 

diminui a qualidade da mesma; os alimentos consumidos não têm um tratamento correto antes do consumo, e a 

higienização das residências não é suficiente para eliminar ou reduzir o aparecimento da mosca doméstica, 

baratas e formigas, que são os principais artrópodes veiculadores de enteroparasitoses. Após a obtenção dos 

resultados, aponta-se a necessidade de implantação de ações para prevenção e a promoção da saúde da 

população. 
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RESUMO: A esquistossomose mansônica vem se estabelecendo como um sério problema de Saúde Pública,  

devido a sua abrangência espacial e continental, ocupando a segunda posição no ranking das doenças tropicais, 

superada apenas pela malária, e registra altos índices de morbidade. Apresenta maior área de concentração no 

Nordeste, em Alagoas constitui-se como importante foco endêmico, requerendo a intensificação de práticas 

sanitaristas que impeçam a perpetuação desse ciclo parasitário.  O presente estudo apresenta como objetivo 

analisar a incidência de caso de esquistossomose nos municípios alagoanos, entre o período de 2010 a 2015. A 

partir de uma abordagem descritiva quantitativa, foram levantados dados secundários de casos notificados pelo 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. De acordo com os dados fornecidos pelo SINAN, o 

estado de Alagoas apresentou 289 registros de casos positivo de Esquistossomose, sendo 92 (32%) casos em 

Maceió, 36 (12,5%) casos em Feliz Deserto e 28 (9,7%) em Major Isidoro, destaca-se principalmente as idades 

entre 10-14 anos (com 42 casos), 20-39 anos (85 casos) e 40-59 anos (com 77 pessoas parasitadas). Os dados 

mostram que 124 pessoas ignoraram ou não responderam, 55 obtiveram a cura, 92 não se curaram e 12 pessoas 

levaram a óbito. Apesar da queda no número dos casos de ocorrência da esquistossomose é importante manter e 

intensificar as intervenções de controle, com prioridade em regiões com focos de elevadas prevalências. 

 

PALAVRAS CHAVE: Epidemiologia, Municípios Alagoanos, Saúde Pública. 

 

Occurrence of schistosomiasis schistosomiasis mansoni in the state of 

Alagoas 
ABSTRACT: The Schistosomiasis mansoni has been establishing itself as a serious public health problem, 

due to its spatial and continental coverage, occupying the second position in the rank of tropical diseases, 

surpassed only by malaria, and registers high morbidity indices. It presents the largest concentration area in the 

Northeast, in Alagoas, as an important endemic focus, requiring the intensification of sanitarians practices that 

prevent the perpetuation of this parasitic cycle. The present study aims to analyze the incidence of 

schistosomiasis in the municipalities Alagoanos, between the period of 2010 to 2015. From a quantitative 

descriptive approach, secondary data of cases notified by the information system of notification aggravates-

SINAN. According to the data provided by SINAN, the state of Alagoas presented 289 positive case records of 

schistosomiasis, being 92 (32%) cases in Maceió, 36 (12.5%) cases in Happy Desert and 28 (9.7%) in Major 

Isidore, stands primarily the ages between 10-14 Years (with 42 cases), 20-39 years (85 cases) and 40-59 years 

(with 77 people parasited). The data shows that 124 people ignored or did not respond, 55 obtained the Cure, 92 

did not heal and 12 people took the death. Despite the fall in the number of cases of occurrence of the 

schistosomiasis it is important to maintain and intensify control interventions, with priority in regions with 

outbreaks of high prevalence. 

 

KEYWORD: Epidemiology, Municipalities Alagoanos, Public health. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária de veiculação hídrica, de caráter crônico ou 

agudo, causada pelo trematódeo digenético Schistosoma mansoni, apresenta o homem como principal 

reservatório e caramujos do gênero Biomphalaria como hospedeiros intermediários. O período médio de 

incubação requer um a dois meses após a infecção. No Brasil, a doença é conhecida popularmente como 
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xistossomose, xistosa, doença do caramujo ou barriga d’água, em consequência da ascite que acompanha as 

formas mais graves (ALVES et al., 1998; SILVA et al., 2005; BRASIL, 2009).  

A esquistossomose mansônica vem se estabelecendo como um sério problema de Saúde Pública, afetando 

cerca de 200 milhões de pessoas em várias regiões do mundo. No Brasil, cerca de 6,3 milhões de indivíduos são 

portadores da forma intestinal da doença, a maioria oriunda da região Nordeste, o que evidencia o deficiente 

saneamento básico e má higienização sanitária da população (MELO; COELHO, 2005). 

A esquistossomose está relacionada com a pobreza e com o baixo desenvolvimento econômico, levando a 

população a utilizar água proveniente de rios e açudes para suas atividades domésticas e atividades agrícolas, 

contribuindo de forma direta para a contaminação. Além disso, a ausência de tratamento de esgoto e de água, 

saneamento básico, acesso aos serviços de saúde e as baixas condições socioeconômicas são fatores 

determinantes para a endemia esquistossômica em diversas regiões (SILVA, 2011).  

O estado de Alagoas possui características específicas propícias para a disseminação da 

esquistossomose. Fatores sociais, culturais e naturais contribuem para que a doença 

permaneça entre as que mais acometem populações rurais e de periferias urbanas, trazendo 

consequências sanitárias e econômicas importantes para o comprometimento do 

desenvolvimento, sobretudo, humano do estado (SESAU, 2012). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o quadro de Esquistossomose prevalente 

no estado de Alagoas, no período de 2010 a 2015, dando ênfase aos municípios com maiores 

incidências de casos.  
 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo. A pesquisa foi realizada a partir da análise de dados 

secundários disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Serão analisados 

dados referentes a distribuição dos casos em Alagoas por município, nos anos de 2010 a 2015, e dados referentes 

ao paciente, como faixa etária e conhecimento sobre a doença.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a análise dos dados disponibilizados pelo SINAN, foi possível verificar que nos 

anos de 2010 a 2015, registrou-se 289 casos de esquistossomose mansônica no estado de 

Alagoas. Destes, 94 casos foram em 2010 e 64 em 2015, destacando-se como os anos mais 

prevalentes para esquistossomose (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acordo com a distribuição por municípios, dos 289 casos, 92 (32%) foram registrados em Maceió, 36 

(12,5%) em Feliz Deserto e 28 (9,7%) em Major Isidoro (tabela 1). 

 

 

Gráfico 1. Número de casos de esquistossomose em de Alagoas no período de 2010 a 2015. 
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Municípios / Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Feliz Deserto 36 ** ** ** ** ** 36 

Maceió 19 31 33 ** 5 4 92 

Major Isidoro 8 17 1 ** ** 2 28 

 

A prevalência e a intensidade de infecção nas comunidades afetadas pela doença estão sujeitas às 

variações relacionadas às práticas culturalmente moldadas pelas atividades econômicas, de lazer ou domésticas, 

que são peculiares em cada localidade (BARBOSA et al., 2001). 

Com relação a evolução dos casos de esquistossomose, os dados mostram que 124 pessoas ignoraram este 

questionamento, 55 obtiveram a cura, 92 não se curaram e 12 pessoas evoluíram ao óbito (gráfico 2). Contudo, 

vale destacar o índice alto de pacientes não curados, normalmente se deve ao fato da esquistossomose mansônica 

ser uma doença progressiva e geralmente muitos indivíduos não sabem que estão infectados, até aparecer o 

principal sinal ou sintoma, que é conhecido como barriga d’água, crescimento irregular na região do abdômen. 

Para reduzir a morbidade da esquistossomose a principal medida é a identificação precoce e o tratamento 

oportuno dos portadores de S. mansoni (BRASIL, 2014). O controle da esquistossomose requer 

indiscutivelmente a melhoria progressiva das condições de vida da população, apontando também, para a 

necessidade de políticas de saúde, voltadas para populações residentes em áreas de maior risco, no sentido de 

progredir no controle da endemia no Estado (RESENDES, 2004). 

Quando se trata da faixa etária dos portadores de esquistossomose, é nítido a prevalência da doença em 

adolescentes e adultos, destacando-se principalmente as idades entre 10-14 (com 42 casos), 20-39 anos (85 

casos) e 40-59 (com 77 pessoas parasitadas). 

Tabela 1. Número de casos de esquistossomose mansônica em 3 municípios de Alagoas nos anos de 

2010 a 2015 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução  dos  cas os  de  e s quistossomose  e m a lagoas

Ign/branco

Cura

Não cura

Óbito

Gráfico 2. Evolução dos casos de esquistossomose em Alagoas no período de 2010 a 2015. 
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Vários trabalhos mostram que as faixas etárias mais jovens são as que apresentam as maiores prevalências 

e as cargas parasitárias mais altas. Os fatores que explicariam este fato seriam relacionados com o sistema 

imunológico, sistema endócrino (hormônios sexuais) e aspectos comportamentais. Por este motivo as faixas 

etárias abaixo de 20 anos e acima de 5 refletem bem o perfil da doença na comunidade e servem para avaliar o 

efeito de medidas profiláticas (NEVES, 2005). 

 

 

CONCLUSÃO  

 
A disseminação da doença em Alagoas deve-se a existência de fatores endêmicos básicos para a 

viabilidade de todo o ciclo encontrado no estado. Os municípios que apresentaram mais casos de 

esquistossomose em alagoas foram Maceió, Feliz Deserto e Major Isidoro e observou-se uma queda no número 

de casos de esquistossomose de 2010 para 2015. Apesar da queda no número dos casos de ocorrência da 

esquistossomose é importante manter e intensificar as intervenções de controle, com prioridade em regiões com 

focos de elevadas prevalências. Um maior investimento em melhorias sanitárias, a mobilização e participação da 

comunidade para educação em saúde e higiene e a constante atualização do perfil epidemiológico são a base para 

o remodelamento da esquistossomose no estado.   
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RESUMO: Os acidentes com animais peçonhentos têm aumentado significativamente nos últimos anos em 

todo o mundo e, portanto, se tornado um problema global de saúde pública. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo conhecer a ocorrência dos acidentes por animais peçonhentos, em Alagoas, durante o período de 2014 a 

2015. Os dados foram obtidos por busca ativa nos bancos de dados das fichas de notificações do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de janeiro de 2014 a dezembro 2015. O estudo teve 

caráter descritivo e retrospectivo, verificando registros de acidentes notificados no Estado de Alagoas. De acordo 

com o levantamento realizado, dos 102 municípios do Estado, Maceió, a capital do Estado, foi onde mais 

ocorreu acidentes, 7858 casos, seguidos pelo município de Arapiraca com 2215 casos notificados, e Santana do 

Ipanema com 144 casos totalizando os acidentes com Aranhas, Serpentes e Escorpiões. Quanto ao sexo, 

observou-se que o maior número de acidentes por Aranhas e Escorpiões ocorreu com o sexo feminino nos três 

municípios. No sexo masculino, o maior número de acidentes com animais peçonhentos foi relacionado a 

Serpentes. Conclui-se que as escolas e as comunidades devem intensificar as ações educativas em saúde, 

trabalhando sempre a prevenção para evitar os acidentes com animais peçonhentos.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Aranha, Saúde pública, Serpentes. 

 

Occurrence of accidents by venomous animals, in Alagoas, during the 

period from 2014 to 2015. 
 

ABSTRACT: Accidents with venomous animals have increased significantly in recent years around the 

world and thus have become a global public health problem. Thus, the present study had as objective to know the 

occurrence of accidents by venomous animals, in Alagoas, during the period from 2014 to 2015.  The data were 

obtained by active search in the databases of the notifications sheets of the Notification of Injury Information 

System (SINAN) from January 2014 to December 2015. The study was descriptive and retrospective, verifying 

records of accidents reported in the State of Alagoas. According to the survey carried out, of the 102 

municipalities of the State, Maceió, the state capital, the state capital, was where most accidents occurred, 7858 

cases, followed by the municipality of Arapiraca with 2215 reported cases, and Santana do Ipanema with 144 

cases totaling the accidents with Spiders, Serpents and Scorpions. As for sex, it was observed that the greatest 

number of accidents by Spiders and Scorpions occurred with the female sex in the three municipalities. In males, 

the highest number of accidents with venomous animals was related to Serpents. It is concluded that schools and 

communities should intensify educational actions in health, always working on prevention to avoid accidents 

with venomous animals. 

 

KEYWORDS: Spider, Public health, Snakes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os acidentes com animais peçonhentos têm aumentado significativamente nos últimos anos em todo o 

mundo e, portanto, se tornado um problema global de saúde pública. No entanto, pertencem ao grupo de agravos 

à saúde que são mundialmente negligenciados pelos sistemas de saúde (WHO, 2007). Em agosto de 2010, esses 

agravos foram incluídos na Lista de Notificação Compulsória (LNC) do Brasil. Essa importância se dá pelo alto 

número de notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 

2016).     
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A partir das análises dos dados do SINAN, a vigilância epidemiológica é capaz de identificar o 

quantitativo de soros antivenenos a serem distribuídos às Unidades Federadas, além de determinar pontos 

estratégicos de vigilância, estruturar as unidades de atendimento aos acidentados, elaborar estratégias de controle 

desses animais, entre outros (BRASIL, 2016).       

No Brasil, apenas 20 espécies de Aranhas provocam acidentes de importância médico-sanitária. Estas 

espécies pertencem ao grupo das Araneomorfas que inclui os gêneros Phoneutria (aranha-armadeira) e 

Latrodectus (viúva-negra), e as Loxosceles (aranha-marrom), (SILVA, S. T. et al., 2005).  

 As três espécies de escorpiões do gênero Tityus têm sido responsabilizadas por acidentes humanos no 

Brasil: T. serrulatus (escorpião amarelo), T. bahiensis (escorpião marrom), e T. stigmurus (CUPO P. et al., 

2003).        

Segundo Melgarejo (2003), os grupos de serpentes que podem causar mais acidentes no Brasil são os 

gêneros Bothrops, Bothriopsis e Bothrocophias, conhecidas popularmente como jararacas; o gênero Crotalus, 

conhecido como cascavéis; o gênero Lachesis, conhecido como surucucu-bico-de-jaca; e os gêneros Micrurus e 

Leptomicrurus, conhecidos como corais-verdadeiras. Os acidentes ofídicos acometem, na maioria dos casos, 

populações pobres que vivem em áreas rurais (BRASIL, 2016).   

Em relação ao Estado de Alagoas existem poucas informações sobre os acidentes por animais 

peçonhentos e ao ser averiguado os dados disponíveis pelo SINAN percebeu-se o registro até o ano de 2015. 

Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo conhecer a ocorrência e o perfil epidemiológico desses 

acidentes, durante o período de 2014 a 2015. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
          Os dados foram obtidos por busca ativa nos bancos de dados do SINAN, no período de janeiro de 2014 a 

dezembro 2015. O estudo teve caráter descritivo e retrospectivo, verificando registros de acidentes por animais 

peçonhentos notificados no Estado de Alagoas. Neste levantamento foram coletadas as ocorrências desses 

acidentes por município, o sexo (masculino e feminino) mais acometido e os animais peçonhentos mais comuns 

causadores dos acidentes.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com base no levantamento feito observou-se que Maceió, a capital do Estado, foi o município que mais 

ocorreu acidentes, totalizando 7858 casos, seguidos pelo município de Arapiraca com 2215 e o município de 

Santana do Ipanema com 144 casos notificados por acidentes com Aranhas, Serpentes e Escorpiões (Tabela 1). 

 

         Municípios                    Tipo de Acidente/Número de casos                  TOTAL 

                                          Aranha              Serpente                Escorpião 

Arapiraca 34 107  2074 2215 

Maceió 35 304 7519 7858 

Santana do Ipanema 4 20 120 144 

 

 
 

Entre os aracnídeos, as aranhas do gênero, (Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus) conhecidas 

popularmente como, ‘’armadeira’’, ‘’aranha marrom’’ e ‘’viúva negra’’ respectivamente, foram as mais 

incidentes nesses três municípios.     

Os acidentes causados pela Phoneutria ocorrem com mais frequência ao iniciar a estação fria do ano, nos 

meses de abril e maio (BRASIL, 2001). Já os acidentes causados pelas Latrodectus ocorrem com maior 

frequência nos meses quentes e chuvosos (de março a maio). As serpentes dos gêneros (Bothrops, Crotalus, 

Micrurus e Lachesis) conhecidas popularmente como, Jararacas, Cascavel, Coral verdadeira e surucucu também 

foram registradas como causadoras de acidentes nos municípios em estudo.    

Em relação aos escorpiões, o SINAN não identificou nenhum gênero, mas o grande número de acidentes 

escorpiônicos em Alagoas esta relacionado com a espécie Tytus stigmurus, popularmente conhecido como 

escorpião amarelo, é a única espécie causadora de acidentes graves.      

Durante os meses quentes e chuvosos ocorre um notável crescimento na população da espécie Tytus 

stigmurus, tendo como consequência um aumento do número de acidentes neste período do ano (SILVA, S. T. et 

Tabela 1. Número de casos de acidentes envolvendo Aranhas, Serpentes e Escorpiões em 3 municípios 

de Alagoas. 
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al., 2005). Além disso, esses animais adaptaram-se facilmente às condições oferecidas pelas moradias humanas, 

com grandes possibilidades de abrigos, como lixo, entulhos, pilhas de tijolos e telhas, e uma alimentação farta, 

com baratas e outros insetos, bem como a falta de competidores e de predadores, que permite a rápida 

proliferação dos escorpiões, uma vez que esses fatores contribuem decisivamente para o controle populacional 

das espécies (BRASIL, 2001).  

Quanto ao sexo, observou-se que o maior número de acidentes por Aranhas e Escorpiões ocorreu no sexo 

feminino em todos os municípios estudados, enquanto no sexo masculino, o maior número de acidentes foi 

relacionado a Serpentes. (Gráficos 1, 2 e 3). 

 
 

 

 
 

 

 
Nos estudos de Campolina (2006) e Guerra et al., (2008) os indivíduos do sexo feminino também foram 

mais acometidos por araneismo e escorpionismo. Segundo esses pesquisadores, essa prevalência de acidentes 

ocorridos com mulheres mostra uma característica urbana do escorpionismo e pode estar relacionado ao tempo 

de exposição ao ambiente familiar, seja no ato de vestir ou calçar.     

No que se refere aos acidentes com serpentes o número de casos registrados provavelmente esteja 

associado com a maior atividade dos homens dentro de florestas densas onde a Lachesis está presente e nos 

trabalhos em áreas de lavouras e pastagens onde Crotalus ocorre, além de que Bothrops e Micrurus estão 

também presentes em áreas urbanas
 
(BERNARDE, 2014). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Neste estudo pôde-se concluir que os municípios com maior número de acidentes com 

animais peçonhentos são os municípios de Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema. Em 

Gráfico 1. Número de casos de acidentes com 

Aranhas, serpentes e escorpiões registrados 

pelo SINAN, estratificado por sexo do 

paciente no Município de Arapiraca-AL. 

 

Gráfico 2. Número de casos de acidentes com 

Aranhas, serpentes e escorpiões registrados 

pelo SINAN, estratificado por sexo do 

paciente no Município de Maceió-AL 

 

Gráfico 3. Número de casos de acidentes com Aranhas, serpentes e 

escorpiões registrados pelo SINAN, estratificado por sexo do 

paciente no Município de Santana do Ipanema-AL 
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relação ao sexo, o sexo feminino é o mais acometido por esses acidentes. Vale ressaltar que a 

população deve sempre buscar informações junto a agentes de saúde para não vir a sofrer 

novos acidentes. É importante também que nas escolas e nas comunidades sejam 

intensificadas as ações educativas em saúde, trabalhando sempre a prevenção.    

 Outras pesquisas deverão ser realizadas para complemento desta ou para se obter 

novos resultados com uma nova metodologia para que seja feita a avaliação mais completa e 

abrangente. 
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Percepção de alunos de enfermagem quanto a aplicação da etnobotânica no 

curso  
Janilo Ìtalo Melo Dantas 

9
  

 

RESUMO:  São muitos os conhecimentos da medicina popular espalhados em nosso país, trazendo uma 

grande discussão sobre a eficácia positiva ou negativa das mesmas, para serem utilizadas no combate ou alivio 

de doenças, por muitas pessoas e vários pacientes. Como uma fonte dessas discussões temos os profissionais de 

enfermagem que atuam diretamente na assistência a saúde com os pacientes, que na maioria das vezes se 

deparam com esses conhecimentos tradicionais apresentados por estas pessoas e ficam em dúvida de fato a 

orientar o paciente na viabilidade de plantas e conhecimentos farmacológicos como estes, sendo necessário um 

conhecimento obtido sobre este ramo, para poder garantir uma informação eficaz ao paciente. Assim, o presente 

trabalho objetivou identificar as percepções de alunos quanto a necessidade da implantação da etnobotânica no 

curso de enfermagem em uma escola técnica no município de Santana do Ipanema Alagoas. Para tanto foi 

realizado um roteiro de entrevistas e aplicação de questionário semiestruturado com 21 alunos da escola. Como 

resultados 80% dos alunos aprovaram o a implantação deste ramo na grade do curso, pois segundo os mesmos se 

torna comum este conhecimento medicinal de plantas, pois a sociedade exige dúvidas de utilização destas 

plantas.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Implantação, Conhecimento, Plantas Medicinais.   
 

Perception of nursing students as the application of the ethnobotanic in the 

course 
 

ABSTRACT: There is a great deal of knowledge of folk medicine spread out in our country, bringing a great 

deal of discussion about their positive or negative efficacy, to be used in the combat or relief of disease, by many 

people and many patients. As a source of these discussions we have the nursing professionals who act directly in 

the health care with the patients, who most of the time are faced with these traditional knowledge presented by 

these people and are in doubt in fact to guide the patient in the viability of plants and pharmacological 

knowledge like these, being necessary a knowledge obtained on this branch, to be able to guarantee an effective 

information to the patient. Thus, the present study aimed to identify the students' perceptions regarding the need 

to implement ethnobotany in the nursing course at a technical school in the city of Santana do Ipanema Alagoas. 

For this purpose, a script of interviews and application of a semi-structured questionnaire with 21 students of the 

school were carried out. As a result 80% of the students approved the implementation of this branch in the grade 

of the course, because according to them it becomes common this medicinal knowledge of plants, because the 

society requires doubts of use of these plants. 

 

KEYWORDS: Deployment, Knowledge, Medicinal Plants. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios ouvimos falar em nosso país por plantas que são utilizadas no combate ou alivio de 

doenças, sendo estas conhecidas e chamadas como plantas medicinais. Com isso, há algumas grandes discussões 

sobre a não e eficácia destas plantas pelas pessoas, tendo a certeza que muitas até hoje são fontes de garantia e 

utilização farmacológica por várias comunidades brasileiras.  A partir disso, temos a etnobotânica, que é um 

ramo da etnobiologia que têm como objetivo identificar o conhecimento de plantas de acordo com as pessoas, 

envolvendo questões culturais, locais e tradicionais, investigando toda essa utilização.  Para Maciel et al, 2002 

“A etnobotânica é citada na literatura como sendo um dos caminhos alternativos que mais evoluiu nos últimos 

anos para a descoberta de produtos naturais bioativos. Esta área de pesquisa enfoca dois fatores fundamentais: 

coleta e utilização medicinal da planta.” 

O histórico de utilização de plantas para fins medicinais foi e é muitas vezes um grande desafio para 

equipe de enfermagem, que apesar de muitos medicamentos laboratoriais utilizados na medicina proverem de 
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essências de plantas como estas, há algumas controvérsias gerando dúvidas por falta de compreensão de correta 

utilização destas plantas, e até mesmo cuidado próprio caseiro sem ajuda médica, mantidos por várias tradições 

culturais.   

Muitas das questões de plantas medicinais utilizadas é conhecidas como medicina popular, são trazidas 

pela etnobotânica com o saber e olhar das pessoas colocados em divulgações, onde a etnobotânica vêm 

contribuindo de forma eficaz para perceber-se este amplo uso de plantas no nosso país.  Para Martins et al, 2005 

“A importância das informações da etnobotânica para o homem vem a ser o conhecimento de dados populares 

que podem, até então, estar restritos a determinadas pessoas ou regiões.”  

Os profissionais de enfermagem atuam diretamente com pacientes os garantindo assistência a saúde, e 

muitas das vezes têm que estarem preparados para que essa assistência seja eficiente e que proporcione 

esclarecimentos as pessoas. São muitos os casos de pacientes que podem ter preferência por plantas medicinais 

ao invés de fármacos laboratoriais, e prescritos pelos médicos, o que faz surgir muitos questionamentos a equipe 

de enfermagem, se é correto a utilização destas plantas de forma farmacológica, o que muitas das vezes dificulta 

a falta desse conhecimento medicinal fitoterápico para o profissional por falta de informação e formação neste 

ramo etnobotânico.  

A partir destas questões que são e podem ser surgidas pela equipe de enfermagem, surge este trabalho 

com o objetivo de identificar as percepções dos alunos sobre o conhecer de plantas medicinais e a aplicação de 

estudos de conhecimento de plantas medicinais (etnobotânica) aplicada no curso de enfermagem em uma escola 

técnica do Município de Santana do Ipanema, Alagoas.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
 

A pesquisa foi realizada com 21 alunos do curso técnico em enfermagem no Centro Educacional Vale 

do Ipanema-CEVI, localizada na zona urbana do município de Santana do Ipanema, Alagoas.  Sendo que os 21 

estudantes são de diferentes turmas e módulos, 07 do primeiro módulo, 07 do segundo módulo e 07 do terceiro 

módulo, escolhidos ao acaso. Para a coleta de dados foram aplicados entrevistas com questionários 

semiestruturado, e por seguinte aconteceram as análises identificando a percepção dos alunos voltados para a 

implantação deste ramo na grade do curso.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Como resultados os alunos entrevistados apresentaram idade entre 29 e 35 anos, 100% dos entrevistados 

afirmaram conhecer a utilização de plantas medicinais, 80% destes acharam relevante a implantação da 

disciplina no curso.  Já 20% afirmaram que por envolver botânica não deve ser voltada para enfermagem. Além 

disso 60% foram do sexo feminino, escolhidos ao acaso, vale citar que cerca de 80% dos entrevistados durante a 

aplicação das entrevistas, afirmaram já terem utilizados chás e ervas para fins medicinais junto com a família, e 

que os próprios familiares se questionam a equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde sobre o 

correto uso destas plantas para fins medicinais.  

Algumas falas dos entrevistados mostram a importância de se estudar a etnobotânica no curso de 

enfermagem. “Acharia muito bom que estudássemos sobre estas plantas medicinais para sabermos sobre a 

utilização destas plantas, pois sou da zona rural, minha família sempre utiliza plantas para fazer chá quando 

estamos doente e é muito comum alguns vizinhos também utilizarem.” ; “Acho interessante a implantação dessa 

disciplina no curso, pois além de estudar enfermagem sou também agente comunitária de saúde e já fui cobrada 

sobre esse conhecimento na comunidade que trabalho, se era correto utilizar plantas para fazer chá e fornecer a 

crianças.” ; “ Muito bom se estudássemos este ramo aqui no curso , pois durante meu primeiro estágio no 

hospital acompanhei um paciente que utilizou uma planta para cicatrizar uma ferida e acabou piorando a situação 

segundo ele.” ; “Sim, gostaria que estudássemos a respeito do assunto, pois é comum esse conhecimento os 

hospitais e conversas, uns dizem que são eficaz e outros dizem que é proibido a utilização destas plantas.” ; 

“Com certeza era importante este estudo durante o curso, pois a equipe de enfermagem devemos estar 

preparados para tudo, inclusive para passar conhecimento correto para as pessoas” ; “Sim, a sociedade pode 

exigir da gente técnicos em enfermagem sobre como se utilizar certa planta, principalmente as pessoas do sítio.” 

; “concordo com este estudo, pois já conheci uma pessoa que acabou morrendo por intoxicação por um planta 

através de chá”.  
Esses dados corrobora com o estudo de Moreira et al (2002) onde a utilização de plantas medicinais está 

mais relacionada na maioria das vezes ao ambiente rural, pois a maioria das pessoas estão diretamente ligada 

com o ambiente, tendo um conhecimento transmitido de geração para geração.  A partir disso, percebe-se que 
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essa indicação de Moreira et al 2005, se relaciona com a interpretação dos alunos entrevistados, pois para eles a 

maioria dos pacientes que podem apresentar estes conhecimentos provem da zona rural. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Diante da pesquisa realizada tornou-se importante saber que os alunos do curso aprovam a disciplina 

aplicada, e que a mesma poderá fortalecer a aprendizagem de toda equipe de enfermagem, garantindo mais 

assistência aos pacientes, podendo o trabalho contribuir para que mais instituições apliquem a etnobotânica, 

como ferramenta fundamental no curso de enfermagem, valorizando e garantindo informações não preocupantes 

a esses conhecimentos medicinais que podem apresentar os pacientes.  
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RESUMO: O uso de plantas medicinais é historicamente estimulado por diversos grupos étnicos, por ser uma 

alternativa acessível à população de baixa renda principalmente em regiões de difícil acesso. Com base nessas 

evidências, este trabalho teve o objetivo de confeccionar uma cartilha didática com informações sobre as plantas 

medicinais que são aproveitadas popularmente como alternativa para o tratamento de acidentes ofídicos. Os 

dados foram coletados em São José da Tapera, município do estado de Alagoas, no período de 2016 a 2017, 

através do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Alagoas-Campus Arapiraca. Para 

conhecer as espécies vegetais utilizadas pela população deste município, empregou-se o método bola-de-neve, 

com aplicação de questionário semiestruturado. Também foram realizadas palestras e oficinas e a partir das 

plantas citadas, investigadas na literatura, as suas características fitofarmacológicas. Foram relatados 76 casos de 

acidentes causados por serpentes e as vítimas foram tratadas com plantas medicinais das famílias (Asteraceae, 

Anacardiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Euphorbiaceae, Puniaceae, Caryocaraceae, Apocynaceae, 

Salicaceae, Celastraceae, Malpighiaceae). Destas 64,29% tem comprovação científica de seu uso antiofídico e as 

demais espécies 35,71% foram utilizadas apenas, com base nas informações repassadas de geração a geração. 

Desta forma, são necessárias ações educativas sobre os agentes agressores de importância médica, para que as 

estatísticas de acidentes na região possam ser minimizadas.   

 

PALAVRAS-CHAVES: Veneno, Tratamento, Fitoterapia. 

 

The use of medicinal plants as a treatment medicinal alternative 

soroterapia traditional. 
 

ABSTRACT: The use of medicinal plants is historically stimulated by diverse ethnic groups, by being an 

affordable alternative to the low-income population, especially in regions with difficult access. Based on these 

evidences, this work had the objective of producing a booklet, teaching with information about the medicinal 

plants which are used popularly as an alternative for the treatment of accidents officer. The data were collected 

in São José da Tapera, in the municipality of the state of Alagoas, in the period from 2016 to 2017, through the 

Project of Scientific Initiation (PIBIC) of Federal University of Alagoas-Campus Arapiraca. To get to know the 

plant species used by the population of this city, has employed the method with ball-of-the-snow, with 

application of semi-structured interview. Were also conducted lectures and workshops and from the plants 

mentioned above, investigated in the literature, their characteristics phytopharmacologica. Have been reported 76 

cases of accidents caused by snakes, and the victims were treated with medicinal plants of the families 

(Asteraceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Euphorbiaceae, Puniaceae, Caryocaraceae, 

Apocynaceae, Salicaceae, Celastraceae, Malpighiaceae). These 64,29% has scientific proof of its use antiofídico 

and the remaining species 35,71% were only used, based on the information passed on from generation to 

generation. In this way, actions are needed education about the aggressive agents of medical importance, that the 

statistics of accidents in the region can be minimized.  

 

KEYWORDS: Poison, Treatment, Herbal medicine. 
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RESUMO: O crescente número populacional e a grande rotatividade de tecnologias trouxeram consigo o 

debate acerca do destino que seria dado a todo o resíduo produzido. Foi necessária a criação de medidas para 

acondicionamento e descarte, o que fez com que crescesse a preocupação com a questão ambiental. Com isso, 

passa-se a falar em sustentabilidade e educação ambiental, que vem para alertar a população acerca dos 

malefícios existentes no exagero da cadeia produtiva. Através de uma revisão integrativa, este trabalho discorre 

sobre a importância da adoção de medidas educativas na gestão de resíduos sólidos para que assim, sociedade e 

governo possam adotar posturas mais conscientes, o papel da educação ambiental na contemporaneidade e a 

importância dos sujeitos dos meios produtivos. A leitura dos artigos permite concluir que apesar de sua 

fundamental importância, a educação ambiental ainda enfrenta desafios significativos, que podem ser 

minimizados através de uma gestão integrada que compreenda a complexidade da questão ambiental. 

PALAVRAS CHAVE: Educação ambiental, resíduos sólidos, gestão. 

Importance of educational measures in waste management  

ABSTRACT: The increasing population number and the big diversity of technologies brought the debate 

about what end all the trash and waste should receive. It was necessary the creation of measures to packaging 

and disposal, which made it grow the concern with environmental issue. Thereby, it begins to speak about 

sustainability and environmental education to alert people about the negative points in the exaggeration of the 

productive chain. Through an integrative revision, this paper discuss the importance of adopting educational 

measures in solid waste management, so that people and government can adopt more conscious postures, the role 

of environmental education nowadays and the importance of the subjects of productive means. The reading of 

the articles allows conclude that despite its fundamental importance, environmental education still faces 

significant challenges that can be minimized through an integrated management that understands the complexity 

of the environmental issue.  

KEYWORD: environmental education, solid waste, management. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O avanço das tecnologias e do número populacional, trouxe consigo um aumento significativo na geração 

de lixo e resíduos resultantes das atividades humanas. Com isso, o homem precisou desenvolver maneiras para 

dividir e qualificar esses resíduos para que estes não causassem prejuízos para a população, além disso, passa-se 

a falar em desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, surgem conceitos como educação ambiental, 

gerenciamento de resíduos e a própria definição dos resíduos (SÁ; ZANETI, 2002). 

Educação ambiental é a consciência que a sociedade cria para a conservação do meio ambiente, visto que 

este é um bem comum de todos e deve ser mantido. Essa educação vem através de medidas, habilidades e 

conhecimentos, que, quando difundidos e aplicados fazem com que os danos aos ecossistemas sejam reduzidos. 

mailto:vitorfalcantara@gmail.com
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Desta maneira, ela deve estar introduzida e articulada em todos os níveis do processo educativo (BRASIL, 

1999). 

Nesse cenário, começa a surgir a preocupação acerca do que era feito com tudo aquilo que resultava das 

atividades humanas – lixo, resíduos, materiais e etc. Resíduos sólidos é todo aquele material – sólido ou 

semissólido – resultantes das atividades da comunidade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de 

serviços de varrição (ABNT, 1987). 

A destinação inadequada de resíduos em lixões implica em degradação do meio ambiente, com a 

contaminação dos recursos naturais (ar, solo, águas superficiais e subterrâneas). Com isso, o papel da educação 

ambiental assume grande importância para a minimização desses efeitos (BROLLO; SILVA, 2001). 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo visibilizar a importância da educação ambiental na 

gestão de resíduos sólidos e como medidas incorretas podem ter impacto direto na vida da população.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO ` 

Neste contexto, foi realizada a revisão integrativa, que objetiva discorrer sobre a importância de medidas 

educativas na gestão de resíduos. De acordo com critérios pré-definidos, foram escolhidos apenas artigos 

relacionados ao tema, publicados em português, inglês e espanhol nas bases de dados eletrônicas: 

MEDLINE/PubMed, Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO).  

Os descritores empregados foram obtidos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da 

Biblioteca Virtual em Saúde Pública (BVS) /Bireme/OPAS/OMS. Os descritores utilizados em língua 

portuguesa foram: educação ambiental, resíduos sólidos e gestão e em língua inglesa foram: environmental 

education, solid waste e management. A estratégia de busca utilizou o operador booleano AND, onde os 

descritores foram agrupados em número de três. Foram excluídos os artigos que não abordavam o tema sob a 

perspectiva proposta no presente trabalho e as publicações repetidas nas bases de dados.   

Os artigos inicialmente identificados foram analisados a partir dos títulos, realizando-se uma primeira 

exclusão. Posteriormente, foi elaborada uma lista dos artigos para serem realizadas leituras dos resumos, 

correspondendo a segunda etapa de exclusão. E os artigos restantes foram lidos pelos pesquisadores, que 

selecionaram os que se enquadravam no escopo da pesquisa, representando o último critério de exclusão, caso 

houvesse divergências sob a elegibilidade de artigos, estes eram debatidos objetivando o consenso de escolha.   

Como resultado da estratégia de busca proposta foram encontrados 78 artigos distribuídos em 33 artigos 

relacionados aos descritores em português e 45 aos descritores em inglês. Ao analisar os títulos e artigos 

repetidos nas referidas bases (primeiro critério de exclusão), foram selecionados 14 artigos como relacionados a 

temática central. Após a leitura dos resumos destes artigos, foram descartados 6, restando apenas 8 artigos 

(segundo critério de exclusão).   

Por fim, os artigos restantes foram lidos em sua integralidade, totalizando 8 artigos para serem utilizados 

na referida pesquisa por estreita associação/relevância com o problema da pesquisa.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A educação ambiental tem sido discutida nacional e internacionalmente, resultando em documentos 

importantes para a questão. Ela já foi pauta em eventos de grande magnitude, como a Conferência de Tbilisi e a 

Rio92. Essa última trouxe consequência imediatas para o Brasil, como a Agenda 21, o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e a Carta Brasileira de Educação Ambiental 

(SÁ; ZANETI, 2002).  

Porém, ela só vira lei anos depois, com a Lei 9.795 de 27/04/99 que aprova a Política Nacional de 

Educação Ambiental. Essa política da um caráter humanista e participativo e compreende o meio ambiente em 

sua totalidade, assumindo processo dinâmico e integrativo, transformador e globalizador (BRASIL, 1999). 

 

“Os princípios básicos são: enfoque humanista e participativo; concepção do meio 

ambiente em sua totalidade; pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva de inter, multi e transdisciplinaridade; vinculação entre a ética, a 

educação, o trabalho e as práticas sociais; garantia de continuidade e permanência 

do processo educativo; abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais; reconhecimento e respeito à pluralidade e a 

diversidade individual e cultural (SÁ, ZANETI, 2002, p.4).” 

  

As cidades brasileiras atualmente são ambientes que em qualquer momento podem colapsar, devido ao 

crescimento desordenado e ao enorme uso de recursos como alimentos, água, lixo e energia, sem que haja 

reposição ou correção eficaz desses efeitos (BROLLO; SILVA, 2001). 

Essa apropriação dos recursos naturais, baseada na lógica capitalista de lucro, com seu ritmo crescente, é 

fator consideravelmente responsável pela crise ambiental e pela quantidade de lixo gerado na produção e no 

consumo. A forma com a qual os resíduos são tratados depende e é condicionado pelo contexto social, fator que 

muda temporal e espacialmente (JACOBI, 2005). 

A educação ambiental desenvolvida no Brasil e ainda é muito restrita à presença dos órgãos 

governamentais, como articuladores e promotores de ações ambientais. Esse cenário tem mudado graças as ONG 

e organizações comunitárias, que têm criado ações centradas na população jovem. Esse tipo de prática 

incrementa a co-responsabilidade em todas as faixas etárias e grupos sociais quanto à importância de formar 

cidadãos cada vez mais comprometidos com a defesa dos meios urbanos e ambientais (JACOBI, 1998). 

No Brasil, são gerados aproximadamente 230 mil toneladas de resíduos diariamente, dos quais a maioria 

não recebe o devido tratamento, terminando em lixões a céu aberto, causando em prejuízos a saúde pública e 

tornam-se, também, vetores de patologias (SANTOS; SOUZA, 2012). 

Os efeitos negativos trazidos pelo descarte incorreto de resíduos sólidos já são reconhecidos em diversos 

estudos pelo mundo. Apesar disso, o Brasil ainda apresenta poucas pesquisas nesse sentido, isso se da por uma 

serie de motivos – desde baixa existência de centros especializados até o pouco interesse dos pesquisadores 

(ANJOS; FERREIRA, 2001).  

 Outra prática muito presente nas administrações locais é a importação de tecnologias de tecnologias de 

países desenvolvidos sem que antes haja uma adaptação a realidade local. Isso resulta, quase sempre em falhas e 

problemas, porque os resíduos que são gerados em outros países apresentam composição e origem diferentes 

daqueles gerados no Brasil (ANJOS; FERREIRA, 2001).  
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Essa problemática dos resíduos traz a necessidade de ampliar o envolvimento público através de 

iniciativas que estimulem a consciência ambiental dos moradores, assegurando informação e consolidando 

canais abertos para a participação. A educação ambiental vem para reforçar a “agenda marrom”, focando nos 

problemas ambientais (CORREA et. al., 2007).  

Desta forma, uma parte importante do gerenciamento de resíduos é sensibilizar as fontes geradoras, parte 

principal do processo. A educação ambiental quando pensada para a gestão de resíduos sólidos, deve tratar da 

mudança de atitudes através de um processo crítico e contextualizado (PENELUC; SILVA, 2008). 

Vale ressaltar que a degradação ambiental está diretamente associada aos problemas de saúde pública e 

com as desigualdades sociais. Portanto, é necessário tratar os problemas ambientais de forma sistêmica e 

coordenada. Este processo de transformação social, basea-se em pressupostos como o fato de que a natureza é 

complexa e que somos seres naturais e temos a capacidade de redefinir nosso modo de existir dentro do meio 

(PENELUC; SILVA, 2008). 

“A EA aplicada à gestão de resíduos sólidos, portanto, deve tratar da mudança de 

atitudes, de forma qualitativa e continuada, mediante um processo educacional 

crítico, conscientizador e contextualizado. No âmbito pedagógico deve valorizar 

também o conhecimento e o nível de informação sobre as questões em estudo 

(PENELUC; SILVA, 2008, p.2).” 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A educação ambiental tem desafios significativos, quando analisados sob a perspectiva da gestão de 

resíduos, pois o baixo interesse de pesquisadores e a ainda pouca procura da população acerca do tema resultam 

em uma prática ineficiente e que, se não mudada, poderá trazer prejuízo para o futuro. 

Portanto, a educação ambiental é uma atividade que deve ser prática intencional da sociedade,  que exige 

sistematização. Ela é responsável por fazer a ligação para que as pessoas se apropriem das qualidades e 

capacidades necessárias à ação transformadora. Para isso deve ser realizada através de uma gestão integrada, que 

compreenda a complexidade da questão ambiental e social, incluindo sempre todos os sujeitos da cadeia 

produtiva, a natureza das fontes geradoras de resíduos e a realidade local. 
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RESUMO: O manguezal constitui um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e 

marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, com temperaturas médias acima de 20°C. O mangue 

desempenha funções ecológicas importantes, como eficiente retentor de sedimentos trazidos pelas águas das 

chuvas e rios, minimizando o assoreamento dos canais de navegação Nestes ambientes são encontradas as 

condições propícias para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais. Nos últimos 20 anos, a 

poluição dos recursos hídricos tem levado ao estudo dos ecossistemas aquáticos costeiros, que são importantes 

para preservação e equilíbrio da vida. Os despejos industriais e urbanos lançados nestes ecossistemas têm sido 

objeto de discussão em todo mundo, pois provocam modificações ambientais, aumentando também a pressão 

sobre as áreas costeiras. O objetivo deste trabalho foi analisar as propriedades físico-químicas e determinar os 

teores ambientalmente disponíveis de metais nos sedimentos do mangue existente na foz CELMM em Alagoas. 

Foram escolhidos os metais manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo(Pb), ferro (Fe), cádmio (Cd) e 

crômio (Cr) por estarem ligados aos despejos de esgotos, projetos agropecuários e fontes industriais. Foram 

encontrados nos sedimentos praticamente todos os metais propostos na pesquisa, com destaque para os teores de 

ferro. Os resultados mostram também que o solo do manguezal mesmo apresentando uma grande quantidade de 

sais possuem muitos nutrientes. As analises físicas mostraram um solo franco, com uma boa proporcionalidade 

entre a argila e a areia. 

 

PALAVRAS CHAVE: manguezal, contaminação, metais peados. 

Physical-chemical analysis and determination of the environmentally 

available levels of heavy metals in the Lagunar Mundáu-Manguaba 

Complex (CELMM) – Alagoas 

ABSTRACT: The mangrove is a coastal ecosystem, transiting between the terrestrial and marine 

environments, typical of tropical and subtropical regions, with average temperatures above 20 ° C. The 

mangrove plays important ecological functions, such as efficient sediment retention brought by Rain Waters and 

rivers, minimizing the silting of the navigation channels these environments are found as favorable conditions 

for feeding, protection and reproduction of many species of animals. Over the past 20 years, water pollution has 

led to the study of coastal aquatic ecosystems, which are important for the preservation and balance of life. The 

industrial and urban evictions launched in these ecosystems have been the subject of worldwide discussion as 

they cause environmental changes, increasing pressure on coastal areas. The objective of this work is to analyze 

how physical-chemical well-being and determine the available means of communication. Availability of 

resources in the mangrove sediments at the CELMM mouth in Alagoas. Manganese (Mn), zinc (Zn), copper 

(Cu), lead (Pb), iron (Fe), cadmium (Cd) and chromium (Cr) were chosen because they are linked to sewage, 

agricultural and livestock projects industries. Almost all the metals proposed in the research were found in the 

sediments, with emphasis on iron content. The results also show that the soil of the mangrove even presenting a 

large amount of salts and many nutrients. As it analyzes physicals, they showed a franc soil, with a good 

performance in a clay and a sand. 

 

KEYWORD: mangrove, contamination, heavy metals. 
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INTRODUÇÃO 
 

O manguezal é um importante ecossistema de transição entre o ambiente marinho e terrestre, localizado 

em áreas abrigadas de regiões tropicais e subtropicais. Encontra-se em terrenos baixos na foz dos rios e 

estuários; com solo inundado pela variação das marés e tendo grande variação de salinidade. Possui uma 

vegetação composta por espécies tipo halófilas, denominadas de mangue (SPALDING et al., 2010). 

O mangue desempenha funções ecológicas importantes, como eficiente retentor de sedimentos trazidos 

pelas águas das chuvas e rios, minimizando o assoreamento dos canais de navegação (ANDRADE, 2013). 

Nestes ambientes são encontradas as condições propícias para alimentação, proteção e reprodução de muitas 

espécies animais. É também considerado um ambiente de alta produtividade, com papel importante na 

transformação da matéria orgânica em nutrientes, que podem permanecer neste local ou serem transportados para 

outros ecossistemas costeiros adjacentes (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Segundo SILVA (2015), no Brasil são encontrados principalmente três tipos e mangue a Rhizophora 

mangle Linnaeus (mangue vermelho), a Avicennia schaueriana Stapf & Leechman (mangue preto) e a 

Laguncularia racemosa Gaertn (mangue branco). Ainda segundo SILVA (2015), esse ecossistema encontra-se 

distribuído entre os Estados do Amapá até Santa Catarina.  

Os solos de mangue recebem a denominação de “solos indiscriminados de mangue” (EMBRAPA, 2011), 

e têm como principais características o elevado teor de sais e matéria orgânica, baixa consistência, condições de 

anoxia, coloração cinza escuro e textura variando de argilosa a arenosa. 

De acordo com MOREIRA (2014), nos últimos 20 anos, a poluição dos recursos hídricos tem levado ao 

estudo dos ecossistemas aquáticos costeiros, que são importantes para preservação e equilíbrio da vida. Os 

despejos industriais e urbanos lançados nestes ecossistemas têm sido objeto de discussão em todo mundo, pois 

provocam modificações ambientais, aumentando também a pressão sobre as áreas costeiras. 

Dentre os contaminantes provenientes de descarga de efluentes industriais, urbanos e agrícolas, os metais 

pesados se destacam por não serem biodegradáveis. Os metais introduzidos pelas atividades antrópicas, muitas 

vezes, excedem os aportes naturais, representando um risco para a saúde humana e dos animais (TAM & 

WONG, 2000; DRUMMOND & ISRAELACHVILI, 2004; PRIETO et al., 2008). Os metais, quando lançados 

na água, agregam-se a outros elementos, formando diversos tipos de moléculas, as quais apresentam diferentes 

efeitos nos organismos devido a variações no grau de absorção pelos mesmos (PRIETO et al., 2008). A 

determinação de metais pesados em sedimentos permite quantificar o estoque mobilizável de um determinado 

contaminante em um local específico e, assim, detectar o grau de contaminação a que os ecossistemas aquáticos 

estão expostos (BAIRD, 2002; COTTA et al., 2006).  

MCGREGOR (1973) destaca que os metais mais problemáticos para a saúde humana são o mercúrio e o 

chumbo. Ambos assimilados através da cadeia alimentar, podem vir a causar contaminações seguidas dos 

seguintes sintomas: problemas renais, tremores e distúrbios mentais (no caso do mercúrio). Segundo 

FERGUSSOM (1990), os metais pesados podem ser assimilados via inalação, ingestão ou através do contato 

com a pele. 

Os atributos do solo podem expressar as condições de preservação ou degradação dos manguezais, 

condições estas que estão diretamente relacionadas à distribuição e ao grau de desenvolvimento das espécies 

vegetais (ANDRADE, 2013). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar e avaliar as características 

físico-químicas bem como os níveis ambientalmente disponíveis dos metais pesados: manganês (Mn), zinco(Zn), 

cobre (Cu), chumbo(Pb),ferro (Fe), cádmio (Cd) e crômio (Cr)  no solo de mangue do Complexo Estuarino 

Mundau/Manguaba. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Local da coleta  

Foram coletadas amostras de solo em 5 pontos as margens do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú 

Mangaba (CELMM). As coletas foram realizadas no ano de 2017, entre os meses de março e abril. 

O complexo lagunar Mundaú/Manguaba, situado em Alagoas, tem uma área aproximada de 55 km
2
, 

sendo constituído pelas lagoas de Mundaú e Manguaba (figura 1a e 1b). Estas lagoas são interligadas por uma 

série de canais que convergem para uma única desembocadura (TEXEIRA E SÁ, 1998).  

A coleta foi realizada precisamente na desembocadura do Complexo Lagunar Munda/Manguaba (figura 

2) localizado na margem esquerda da AL-101 Sul, na divisa entre os municípios de Maceió Marechal Deodoro, 

onde esse sistema desagua no Oceano Atlântico formando um grande estuário. Às margens dessa região existe o 

desenvolvimento de florestas de mangue a qual é georreferenciada pelas coordenadas 9°69”66’S e 

35°78”57.87’W. 
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Figura 1.a. Mapa de Alagoas IBGE (2015). 1.b. Complexo Lagunar Mundaú/Manguaba (Google Mapas, 2017). 

 

 
Figura 2: Foz Complexo Lagunar Munda/Manguaba (Google Mapas, 2017). 

 

Coleta das amostras  

 

As coletas das amostras de solos seguiram a metodologia desenvolvida pela Embrapa (2011), com 

adaptações.  As amostras de solo foram coletadas em “zig-zag” numa transeção de 50m de comprimento 

estabelecida próxima a margem do estuário da área estudada e com diferentes graus de inundação. O 

espaçamento entre pontos foi de 10m, totalizando 5 pontos de coleta. Para uma melhor representatividade, foram 

coletadas amostras a profundidade de 0-20 cm e de 20-40 cm, totalizando 10 amostras simples de 

aproximadamente 400g. Posteriormente as amostras simples foram homogeneizadas em balde plástico de 10l 

higienizado e transformadas em amostras compostas (1 para a profundidade 20cm e 1 para a profundidade 40cm) 

de aproximadamente 1kg cada. As amostras foram armazenadas em sacos de plástico, etiquetadas  e levadas ao 

laboratório para as análises. 

As coletas foram realizadas com o amostrador específico para solos tipo Trado Holandês, fabricado em 

aço inox, da marca Soil Control. Ainda in situ foi efetuada a verificação do pH e da temperatura  do solo e da 

água. O pH foi verificado diretamente no solo com aparelho portátil da Marca Green Meter analógico e a 

temperatura com Termômetro Digital com Infravermelho da marca Pro-Temp One. Os procedimentos de campo 

foram efetuados durante períodos de maré baixa distanciado de 3 a 60 metros da margem. 

 

 

Análises  

 

As amostras foram submetidas a análise granulométrica. No laboratório as amostras foram secas em 

estufa a 40ºC por aproximadamente 24 horas. Logo após foi realizado o destorroamento manual e com rolo de 

madeira. As amostras destorroadas passaram por um conjunto de peneiras com malha entre 20 mm e 2 mm, uma 

em baixo da outra. Após essa etapa as amostras foram separadas de acordo com o resultado da tamisação em 

sacos plásticos para serem pesadas e classificadas em areia, silte e argila. A areia foi fracionada de acordo com 

granulometria, em: areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina e areia muito fina. A matéria orgânica 

foi eliminada com peróxido de hidrogênio (EMBRAPA, 2011).  

As amostras foram submetidas a análises químicas de rotina descrita pela EMBRAPA (2011), para a 

determinação de: pHH2O, P assimilável, cátions trocáveis (Ca, Mg, K, Na, Al) e H+Al (acetato de cálcio).  

Foi realizada a determinação da condutividade elétrica (CE) no extrato obtido pela pasta de saturação, 

para estimar a salinidade do solo, com posterior determinação dos sais solúveis pela medição de cátions e ânions 

no extrato aquoso (EMBRAPA, 2011).  

Os metais foram extraídos pelo método Mehlich e quantificados por meio de espectrometria de emissão 

ótica (ICP-OES/Optima 7000, Perkin Elmer) com modo de observação dupla (axial e radial).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise granulométrica das amostras caracterizou o solo do estuário do CELMM como do Tipo 3, 

sendo enquadrado de acordo com a Embrapa (2011) na classe textural Franco Argiloso. A porcentagem de areia 

em torno de 40%, mostrou-se em frações de areia grossa e areia fina. Os resultados são descritos na tabela 1. 

Tabela 1:Granulometria 

Determinações 0-20 cm 20-40cm 

Areia Grossa (g/Kg) 236 199 

Areaia Fina (g/Kg) 185 150 

Areia Total (g/Kg) 421 349 

Silte (g/Kg) 271 261 

Argila (g/Kg) 307 390 

Classe Textural Franco. Argiloso Franco. Argiloso 

Tipo 3 3 

A granulometria classificou o solo como franco-argiloso. O conceito central de franco pode ser definido 

como uma mistura de areia, silte, e partículas de argila que exibe as propriedades destas frações em proporções 

muito próximas (IBGE, 2007). O solo do estuário do CELMM apesar de apresentar uma grande quantidade de 

areia - justificada em parte por uma dupla ação marinha sobre a foz do estuário provocando um intenso processo 

de deposição e sedimentação - apresenta uma predominância de argila, dai sua classificação como franco 

argiloso. 

Na Tabela 2 estão expostos os resultados dos parâmetros químicos encontrados nos sedimentos de 

mangue da foz do estuário do CELMM. É importante ressaltar que os parâmetros físico – químicos e químicos 

são sensíveis às transições de marés, a sazonalidade climática da região e à influência da água doce das lagunas e 

salgada do mar. 

Tabela 2: resultados das determinações químicas para os sedimentos do CELMM. 

Determinações 0-20 cm 20-40 cm 

pH (em água) 6,4 6,2 

Na (ppm) 380 370 

P (ppm) 30 33 

K (ppm) 180 170 

Ca + Mg (meq/100mL) 8,6 7,9 

Ca (meq/100mL) 3,6 2,6 

Mg (meq/100mL) 5,0 5,3 

Al (meq/100mL) 0,00 0,01 

H + Al (meq/100mL) 1,7 2,1 

S (soma das bases) 10,71 9,94 

C.T.C. Efetiva 10,71 9,95 
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C.T.C. (Cap. Troca de Cátions – Ph 7,0) 12,41 12,04 

% V (Ind. De Sat. De Bases) 86,3 82,6 

% M (Ind. Sat de Al) 0,0 0,1 

% Na (PST) 15,4 15,4 

Sat. em K (%) 4,3 4,2 

Mat. Org. Total 2,92 2,86 

Ferro (ppm) 517,1 490,0 

Cobre (ppm) 0,89 1,02 

Zinco (ppm) 5,39 6,03 

Manganês (ppm) 9,23 6,22 

Chumbo (ppm Pb) 3,76 6,54 

Cadmio (ppm) 1,09 0,82 

Cromio (ppm) 2,20 1,52 

 

De modo geral, os valores de pH indicaram um solo levemente ácido. Com pH variando entre 6,2 a 6,4. 

Esse pH pode ser explicada pela quantidade de sais que ajuda a neutralizar os ácidos gerados pela decomposição 

da matéria orgânica e manter o pH (SILVA, 2010).  

Os valores de CTC > 5 cmolc kg-1 traduzem uma elevada capacidade de troca de cátions no sedimento 

(COTTA; REZENDE; PIOVANI, 2006). Os valores encontrados para a CTC foram elevados, demonstrando um 

sedimento que tem uma capacidade de adsorção de cátions metálicos (potencial para reter cátions). O que em 

conjunto com outros indicadores de nutrientes, pode demonstrar um solo em boas condições.  

As amostras também demonstraram um excelente teor de fósforo e potássio. Como já esperado a analise 

evidencia o alto teor de salinidade do solo de mangue, o que caracteriza as espécies vegetais que se adaptam a 

ele como halófilos (OLIVEIRA, 1999). 

  Os metais pesados cromio e cadmio também foram detectados no solo, o que pode ser resultado do uso 

fertilizantes fosfatados que são altamente tóxicos aos seres vivos. Sabe-se que a captação de cádmio pelas 

plantas é maior quanto menor o pH do solo. Por ser considerado um elemento persistente, o cádmio pode 

acumular-se em plantas e animais,  atingindo o homem (FERNANDS et  MAINIER, 2014) e, à semelhança do 

que acontece na cadeia alimentar acumular-se no organismo humano por longo tempo (CARDOSO et CHASIN, 

2001), principalmente nos rins e fígado, onde foi detectado que sua meia vida biológica é de aproximadamente 

10 anos (TAVARES et CARVALHO, 1992).  O crômio ou cromo, foi detectado em pequena escala, no entanto 

esse mineral extremamente agressivo a saúde e na sua forma de cromo VI, é um mineral comprovadamente 

cancerígeno, sua presença em uma habitante de reprodução de peixes, crustáceos e sobretudo de organismos 

bivalves é preocupante e representa um sério risco de chegar a cadeia alimentar.  A tabela 2 evidencia a presença 

de chumbo (6,54 ppm), o que teoricamente é justificável, uma vez que o chumbo, apesar de ser extremamente 

tóxico, é um mineral encontrado com relativa abundância na crosta terrestre BAIRD (2002). O chumbo é um 

elemento não essencial ao metabolismo dos animais, sendo empregado pelo homem em várias indústrias (tintas, 

baterias, tubulações) ou como aditivo de derivados do petróleo (SILVA, 2011).  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Concluiu-se, por meio do estudo realizado, que os solos de mangue apresentam uma certa contaminação 

por metais pesados com índices ainda baixos. O cobre e o manganês foram encontrados em quantidade 

insignificante.  O cadmio detectado em pequena escala, o que não deixa de ser preocupante diante do seu alto 

poder nocivo a saúde. O cromo também foi encontrado é pequenas proporções. 
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Os resultados comprovam a presença de metais pesados no ambiente estuarino do CELMM, o que prova a 

influência das ações antrópicas sob aquele ecossistema. O as águas do CELMM drenam uma vasta região usada 

para o cultivo da cana e margeiam indústrias químicas. A detecção desses metais indica que deve existir um 

monitoramento constante. 

Se não forem adotadas medidas de monitoramento e controle o manguezal do CELMM corre sério risco 

de desaparecer em poucos anos, trazendo enormes prejuízos ambientais e sociais. 
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RESUMO: As florestas de mangue são detentoras de uma rica estrutura peculiar que abriga uma grande 

variedade de plantas, animais e microorganismos. Os manguezais também funcionam como berçário e ponto de 

alimentação para várias espécies de peixes tendo, dessa forma, papel fundamental na sustentabilidade de 

comunidades pesqueiras. Foram escolhidos os elementos Fe, Zn, Cu, Mn, Cd e Cr por estarem associados a 

poluição urbana e rural. Este estudo teve como objetivo avaliar a presença de metais pesados que são absorvidos 

pelas ostras de mangue, Crassostrea rhizophorae, no manguezal do rio Meirim localizado no Povoado de 

Pescaria, Ipioca Maceió, Brasil. Foi realizada uma coleta com sete amostras com cada amostra contendo quatro 

ostras, na estação seca. As amostras foram dissecadas e agrupadas em quatro partes moles diferentes, onde foram 

secas em estufa e digeridas em quatro etapas diferentes finalizando com a análise em espectrofotômetro de 

absorção atômica. Foram detectadas concentrações de Cd, Zn e Cu abaixo dos limites estabelecidos pela 

legislação brasileira, não oferecendo, por conseguinte, riscos aparentes ao consumo humano. Já os elementos Cr, 

Fe e Mn foram encontrados em concentrações superiores.  

PALAVRAS-CHAVES: Florestas de mangue, Metais pesados, Bioindicador. 

 

Biomonitoring of Trace Metals (Fe, Zn, Cu, Mn, Cd and Cr) in the 

Mangrove Area of Maceio (Brazil) using the Oyster Crassostrea 

rhizophorae. 

ABSTRACT: Mangrove forests hold a rich, peculiar structure that houses a wide variety of plants, 

animals and microorganisms. Mangroves also function as nursery and feeding point for several species 

of fish, thus having a fundamental role in the sustainability of fishing communities. The elements Fe, 

Zn, Cu, Mn, Cd and Cr were chosen because they were associated with urban and rural pollution. The 

objective of this study was to evaluate the presence of heavy metals that are absorbed by mangrove 

oysters, Crassostrea rhizophorae, in the Meirim river mangrove located in the Fishery Complex, Ipioca 

Maceió, Brazil. Seven samples were collected with each sample containing four oysters in the dry 

season. The samples were dissected and grouped into four different soft parts, where they were oven 

dried and digested in four different stages, ending with the atomic absorption spectrophotometer 

analysis. Concentrations of Cd, Zn and Cu were detected below the limits established by Brazilian 

legislation and therefore did not offer apparent risks to human consumption. The Cr, Fe and Mn 

elements were found in higher concentrations. 

KEYWORDS: Mangrove forests, Heavy metals, Bioindicator. 
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INTRODUÇÃO 

Os manguezais são florestas inundadas tropicais e subtropicais que se desenvolvem geralmente em 

áreas estuarinas sobre sedimentos instáveis protegidos da ação das ondas na zona intertidal (ELABIE et al., 

2006). As florestas de mangue são detentoras de uma rica estrutura peculiar que abriga uma grande variedade de 

plantas, animais e microorganismos. Os manguezais também funcionam como berçário e ponto de alimentação 

para várias espécies de peixes tendo, dessa forma, papel fundamental na sustentabilidade de comunidades 

pesqueiras (QUERINO; MOURA; QUERINO, 2013). 

Por apresentar um território com predominância em região tropical, o Brasil apresenta uma grande 

extensão de manguezais, isso justifica a grande riqueza em espécies pesqueira na costa brasileira. Os manguezais 

têm sido alvo, principalmente quando próximos de áreas urbanas, de uma crescente pressão antrópica, que acaba 

alterando sua qualidade e comprometendo a saúde do ecossistema como um todo, com forte impacto na biota 

local.  Os principais fatores são o desmatamento para projetos industriais, urbanísticos e turísticos e a poluição 

dos mangues e seus produtos por esgotos, resíduos da aquicultura e substâncias químicas (BELARMINO et al., 

2014). 

 Existem inúmeros maneiras de se identificar a poluição de ecossistemas, uma dessas formas é a 

identificação de metais. Alguns metais são classificados como elementos traço, indispensáveis à vida animal e 

vegetal, pois ocorrem em concentrações muito baixas, concentrações traço, que no organismo, podem participar 

de processos fisiológicos, como é o caso dos elementos essenciais, por exemplo, cobre (Cu), zinco (Zn) e 

mercúrio (Hg) e que, no entanto, quando em níveis elevados, tornam-se prejudiciais. Elementos traço como o 

mercúrio, o cádmio, o chumbo e o arsênio são considerados não essenciais devido à sua alta toxicidade (são 

capazes de interferir em reações enzimáticas, através da mudança de conformação das enzimas) e por não 

participarem de processos metabólicos, além de apresentarem efeito cumulativo (OTCHERE; JOIRIS; 

HOLSBEEK, 2003). 

Os elementos Fe, Zn, Cu, Mn, Cd e Cr foram escolhidos por estarem normalmente associados à 

poluição industrial, agrícola e urbana, sendo potencialmente tóxicos em função de sua forma química e 

concentração no meio. A concentração desses elementos no organismo estudado pode comprometer a 

integridade ambiental das áreas estudas, oferecendo um potencial risco de contaminação às populações locais 

que utilizam as ostras como uma fonte regular de proteína. Assim sendo, o objetivo deste trabalho será analisar a 

presença de metais em ostra-de-mangue, Crassostrea rhizophorae, como biomarcador, visando avaliar o grau de 

poluição dos ecossistemas estuarinos. 

O estudo teve por objetivo avaliar a presença de metais pesados, Fe, Zn, Cu, Mn, Cd e Cr nas ostras de 

mangue, Crassostrea rhizophorae, no manguezal do rio Meirim localizado no Povoado de Pescaria, Ipioca, 

Maceió, Brasil. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Foi selecionada uma área (Figura 1) para as coletas das ostras-de-mangue, Crassostrea rhizophorae, 

localizada no município de Maceió margeando o rio Meirim no povoado de Pescaria nas 

proximidades da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), com coordenadas 9°32'26"S e 

35°37'14.38". A área se caracteriza por apresentar um relevo de planície litorânea e um clima 

tropical úmido contendo uma estação chuvosa e outra seca durante o ano.  

 

 

Figura 1 – Manguezal – Rio Meirim 

Fonte: Google Maps 

 

As ostras que ficam presas em raízes de Rhizophora mangle foram retiradas manualmente, com o 

auxílio de espátulas. As amostras foram coletadas na maré baixa, na altura média do substrato. Foi realizada uma 

coleta durante a estação seca. Nesta coleta foram retiradas sete amostras, em sete pontos diferentes, onde cada 

amostra contém quatro ostras de tamanhos que variam de 3,0 a 5,0 cm, uma vez que o tamanho da amostra afeta 

as concentrações de metais em bivalves (YAP; AZMIZAN; HANIF, 2011). 

Após a coleta, as amostras foram colocadas em sacos plásticos, identificadas e armazenadas em isopor 

com gelo até a chegada ao laboratório. No laboratório, as ostras com comprimento entre 3,0 e 5,0 cm foram 

selecionadas e então raspadas para retirada de todo o material estranho fixado na parte externa das conchas (por 

exemplo, algas, cracas e etc.), sendo posteriormente lavadas com água destilada, para então serem mensuradas 

afim de realizar a padronização das amostras. Para tanto, foram obtidas medidas como comprimento, largura e 

altura das ostras, com o auxílio de um paquímetro de precisão (CASTELLO, 2010). 

As ostras foram secos à 105 °C durante 72 horas As amostras de sedimento seco foram maceradas 

utilizando um almofariz e um pilão. 

Os procedimentos analíticos foram executados seguindo a metodologia segundo YAP, AZMIZAN e 

HANIF (2011), em 4 etapas frações. Estas quatro frações, soluções de extração e condições empregadas por cada 

fração foram: 
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1. Cerca de 10 g da amostra foram agitados Continuamente com 50 ml de amónio 1,0 M Acetato 

(NH4CH3COO), pH 7,0, à temperatura ambiente, pH 7,0, durante 3 h. 

2. O resíduo do primeiro passo foi agitada continuamente com 50 ml de 0,25 M Cloreto de hidroxilamônio 

(NH2OH.HCl) que tinha sido acidificado com HCl a pH 2 na sala Durante 3 h. 

3. O resíduo do segundo passo foi oxidado primeiro com 30% de H2O2 Um banho de água a 90-95° C. Depois 

de ser oxidado, O resíduo foi agitado continuamente com 50 ml de acetato de amónio 1,0 M (NH4CH3COO) 

que tinha sido acidificado com HCl a pH 2 na sala Durante 3 h.  

4. O resíduo do terceiro passo Foi digerido com 10 ml de uma água régia, solução compreendendo uma 

combinação de ácido nítrico e ácido clorídrico na proporção de 4:1 para 1h à temperatura de 40° C. A 

temperatura foi então aumentada para 140 ° C durante mais 3 h. 

 Para cada fração, a solução resultante obtida ao final de cada passo foi filtrado através de 1 papel de 

filtro em um polietileno limpo, O resíduo foi então lavado com 20 ml de água destilada dupla e filtrada através 1 

papel de filtro. O resíduo utilizado para cada passo primeiro secou-se e pesou-se antes do passo seguinte 

realizado (YAP; AZMIZAN; HANIF, 2011). 

Por fim, as amostras preparadas foram analisadas quanto a Fe, Mn, Cu, Zn, Cd e Cr utilizando um 

espectrofotómetro de absorção atómica de chama, Perkin-Elmer modelo AAnalyst 800. Depois da conversão, os 

dados foram apresentados em partes por milhão (ppm) (YAP; AZMIZAN; HANIF, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A ordem de magnitude das concentrações de metal nos tecidos moles foi Fe > Zn > Cu > Mn > Cd > Cr, 

como demostrada na tabela 1. 

Concentração de metais pesados nas amostras em mg/kg (Tabela 1) 

Metais Concentrações (mg/kg) 

Ferro 22,48 

Cobre 2,329 

Manganês 0,455 

Zinco 19,09 

Cádmio 0,400 

Crômio 0,342 
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No que se refere ao cádmio, neste estudo foi obtido uma valor de 0,400 mg/kg, resultado semelhante foi 

encontrado nas pesquisas de (MOK et al., 2015), na Coreia do Sul (0,521 lg/g), também a (BURIOLI et al., 

2017)  na Itália (0,23 mg/kg), e também a (CLARA REBOUÇAS DO AMARAL et al., 2005), na Baia de 

Sepetiba (0,54 µg/g) No que se refere a legislação brasileira, essa quantidade de cadmio não representa 

contaminação ambiental. 

Os teores médios de zinco obtidos (19,09 mg/kg) foram menores em comparação a outros trabalhos da 

literatura. (MOK et al., 2015), na Coreia do Sul (154,38 lg/g), também a Burioli, Squadrone, Stella (2017) na 

Itália (426,35 mg/kg), e também a (CLARA REBOUÇAS DO AMARAL et al., 2005), na Baia de Sepetiba 

(1.319 µg/g). Esta concentração de Zn podem estar relacionadas a poluição industrial (BURIOLI et al., 2017). 

No que se refere a esse estudo, pode se relacionar a poluição agroindustrial, considerando o curso do rio Meirim. 

Considerando os estudo de (MOK et al., 2015), na Coreia do Sul (32,48 lg/g), e também a (BURIOLI et 

al., 2017), na Itália (76,95 mg/kg) e comparando com esta pesquisa (2,329 mg/kg) em relação ao cobre, conclui-

se que os teores são extremamente menores, onde neste estudo se encontra livre de contaminação. 

De acordo com os limites estabelecidos pela Vigilância Sanitária, na Portaria N°685/98, em relação a 

presença de Cd, as ostras analisadas encontram-se abaixo do limite de 1,0 mg/kg. Em relação ao Zn e Cu os 

resultados encontrados também se encontram satisfatórios, de acordo com o Decreto 55871/65, que determina 

limite máximo de 50 mg/kg e 30 mg/kg respectivamente. 

 Na ausência de valores norteadores para Cr, Fe e Mn, em relação a moluscos bivalves, utilizou-se como 

parâmetro a Resolução CONAMA N° 20, considerando os moluscos bivalves como bioindicador do ambiente 

aquático. Segundo a resolução as concentrações máximas permitidas para Cr, Fe e Mn são respectivamente 0,05 

mg/kg, 0,03 mg/kg e 0,01 mg/kg. Assim sendo, os valores encontrado de Cr, Fe e Mn ultrapassam os limites 

máximos estabelecidos, sugerindo que aquele ambiente pode estar sofrendo uma intensa ação antrópica, 

considerando o curso do rio que percorre áreas rurais, com presença intensa de fertilizantes e agrotóxico, e áreas 

urbana recebendo esgoto e depósito de lixo irregular.  

 Globalmente, os ecossistemas aquáticos têm recebido continuamente quantidades de metais pesados 

antropogênicos de disposições industriais, agrícolas e urbanas durante várias décadas (CHAI et al., 2016). 

   

CONCLUSÃO 

 Concluiu-se, por meio do estudo realizado, que a ostra Crassostrea rhizophorae proveniente do estuário 

do Rio Meirim em Maceió apresenta concentrações de Cd, Zn e Cu e Hg abaixo dos limites estabelecidos pela 

legislação brasileira, não apresentando, por conseguinte, contaminação ao meio ambiente. Já os elementos Cr, Fe 

e Mn foram encontrados em concentrações superiores estabelecidos pela legislação sugerindo um desequilíbrio 

ambiental naquele ecossistema. Estudos mais amplos devem ser realizados. 
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RESUMO:
 
Piaçabuçu é um município alagoano que fica situado às margens do Rio São Francisco, essa região 

faz parte de uma APA. Nesse trabalho de pesquisa buscou-se analisar de que forma se dá a percepção turística na 

Área de Proteção Ambiental na Foz do Rio São Francisco em Piaçabuçu-AL. Foi realizado um estudo transversal 

descrito com abordagem quali-quantitativa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

CESMAC, sob CAAE: 60278216.6.0000.0039. A aplicação dos questionários se deu na Foz do Rio São 

Francisco, totalizando 160 voluntários que foram divididos em dois grupos: G1 (visitantes excursionistas) e G2 

(trabalhadores do turismo).  A tabulação dos dados e a análise descritiva foram realizadas no Microsoft Office 

Excel®, versão 2013. Constatou-se que a percepção varia dependendo da origem, faixa etária, gênero, profissão, 

escolaridade, e renda familiar. Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, a maioria dos indivíduos 

abordados levou um saco plástico para o depósito do lixo gerado durante o passeio na Foz, sobretudo, verificou-

se que 98,13% disseram ter simpatia pelas causas ambientais. Ainda, 35,51% concordam que a preservação do 

atrativo natural da Foz está ótima e 55,14% boa. Cada indivíduo possui diferentes percepções sobre 

determinados temas, desse modo, os visitantes excursionistas e os trabalhadores do turismo da Foz, enxergam 

neste atrativo turístico natural uma oportunidade de progresso econômico mais rápido e maiores benefícios na 

qualidade de vida da população local. 

PALAVRAS CHAVE: Visitantes Excursionistas, Trabalhadores do Turismo, Piaçabuçu. 

Diagnostic of tourist perception in the Environmental Protection Area in 

Foz do Rio São Francisco 

 
ABSTRACT: Piaçabuçu is an Alagoano municipality that is located on the banks of the São Francisco River, 

this region is part of an APA. This research aimed at analyzing how tourism is perceived in the Environmental 

Protection Area in the Foz do Rio São Francisco in Piaçabuçu-AL. A cross-sectional study was carried out with a 

qualitative-quantitative approach, approved by the Research Ethics Committee of the Centro Universitário 

CESMAC, under CAAE: 60278216.6.0000.0039. The questionnaires were applied in Foz do Rio São Francisco, 

totaling 160 volunteers, who were divided into two groups: G1 (excursionist’s visitors) and G2 (tourism 

workers). Data tabulation and descriptive analysis were performed in Microsoft Office Excel®, version 2013. 

Perception varies depending on the origin, age group, gender, profession, schooling, and family income. From 

the point of view of environmental responsibility, most of the individuals approached took a plastic bag to the 

garbage dump generated during the walk in Foz, above all, it was verified that 98.13% said they have sympathy 

for environmental causes. Still, 35.51% agree that the preservation of the natural attraction of Foz is optimal and 

55.14% good. Each individual has different perceptions about certain themes, so visitors to Foz visitors and 

tourism workers see in this natural tourist attraction an opportunity for faster economic progress and greater 

benefits in the quality of life of the place population.  

 

KEYWORD: Excursionist’s Visitors, Tourism Workers, Piaçabuçu. 

INTRODUÇÃO 
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Ao longo da história o turismo firmou-se como um fenômeno mundial desencadeando transformações 

sócio-espaciais e ecológicas. Acredita-se que essas mudanças contribuem para a melhoria da qualidade de vida 

das populações em diversos aspectos: conservação ambiental, geração de renda, emprego e educação. 

(RIBEIRO, 2008). 

O município de Piaçabuçu situa-se as margens do Rio São Francisco, com aproximadamente 18 mil 

habitantes e cerca de 140 Km de distância da capital Maceió, possuidor de um dos maiores atrativos turísticos de 

Alagoas, toda essa riqueza ambiental é responsável por uma parcela da economia da cidade (IBGE, 2010; 

HISTÓRIA DE PIAÇABUÇU, PIAÇABUÇU, 2016). 

Essa região do São Francisco é formada por um ecossistema rico em dunas, mangues, vegetação da mata 

atlântica, coqueirais, aves migratórias e tartarugas marinhas, o que lhe conferiu o enquadramento em Unidade 

Conservação de Uso Sustentável, intitulada Área de Proteção Ambiental – APA de Piaçabuçu (CABRAL; 

JÚNIOR; LARRAZÁBAL, 2006). 

A cidade recebe anualmente inúmeros turistas de diversos lugares do mundo que se encantam com o 

encontro das águas, clima tropical e também com o estilo de vida calmo da população local, culinária típica e 

artesanatos (FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO ENCANTA TURISTAS, SERGIPE, 2015).  

Assim, tem sido cada vez mais alvo de práticas questionáveis em termos da percepção ambiental destas 

pessoas e também dos profissionais que dão suporte à operacionalização da atividade turística. Informalmente, 

observa-se que esta percepção dos trabalhadores e excursionistas, que se utilizam de pacotes turísticos, se dá de 

variadas formas, de acordo com a sua origem, faixa etária, gênero, profissão, escolaridade, e renda familiar. 

A pesquisa pretende colaborar com os gestores responsáveis pela estruturação da área turística da cidade, 

na intenção de promover algumas reflexões sobre o direcionamento do Turismo na região visando o 

desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Além disso, é uma análise que também procura entender 

o fato de Piaçabuçu estar aumentando gradativamente o fluxo do Turismo para aquele ecossistema através da 

dinâmica dos visitantes excursionistas
10

 no âmbito natural. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar de que forma se dá a percepção turística na Área de 

Proteção Ambiental na Foz do Rio São Francisco, em Piaçabuçu-AL. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Tratou-se de um estudo transversal descritivo, com abordagem quali-quantitativa. Conforme a Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), o trabalho foi submetido em 08 de setembro de 2016 ao 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário CESMAC, e aprovado em 09 de novembro 2016, sob 

CAAE: 60278216.6.0000.0039. 

                                                           
10

 Neste trabalho está sendo trabalhado o conceito de visitante excursionista, que segundo a ONU/OMT (apud 

DIAS, 2008 p. 45) é uma categoria que “compreendem todos os visitantes que não permanecem mais de 24 

horas no local visitado, não ocupando consequentemente um alojamento coletivo ou privado para passar a noite”. 

A utilização deste conceito dá-se pelo fato das características inerentes a viagem, ou seja, os mesmos não 

utilizam dos recursos turísticos da localidade objeto deste estudo. 
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O projeto de pesquisa foi desenvolvido na Foz do Rio São Francisco, no município de Piaçabuçu-AL, 

(Figura 1), onde há uma grande procura por parte dos visitantes excursionistas. Foram aplicados os 

questionários previstos no período de Novembro de 2016 a Junho de 2017. 

                                                                                                                                                                Figura 1: 
Localização da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu-AL. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps, 2017. 

 

Até o presente momento, esta pesquisa foi realizada com 107 visitantes e 53 trabalhadores (6 motoristas, 

7 barqueiros, 10 informantes, 10 guias, 10 comerciantes e 10 barqueiros).  

Todos os procedimentos foram desenvolvidos somente após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. 

Os voluntários receberam as informações necessárias sobre o projeto de pesquisa e os que aceitaram participar, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram aplicados questionários compostos por questões semi-estruturadas para identificar opiniões e 

atitudes explícitas dos grupos, relativas à realidade local.  

Vale destacar que esse estudo apresenta elementos metodológicos utilizados por Padilha (2011), que 

permitiu investigar a percepção ambiental e turismo. Os seis questionários são direcionados e divididos para os 

dois grupos G1 (visitantes excursionistas) e G2 (trabalhadores do turismo). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constatou-se que os resultados da pesquisa na Área de Proteção Ambiental na Foz em Piaçabuçu-Alagoas 

em relação à percepção turística foram traçados através dos questionários aplicados aos trabalhadores envolvidos 

com a atividade do Turismo e visitantes. Sendo assim, conseguiu-se traçar o perfil dos voluntários a partir dos 

itens: origem, faixa etária, gênero, profissão, escolaridade, e renda familiar. Os dados obtidos foram tabulados e 

convertidos em tabelas e gráficos na planilha eletrônica do Microsoft Office Excel® versão 2013 e armazenados 

na ferramenta Google Drive®, cujo acesso é de responsabilidade dos pesquisadores. 

Foi surpreendente a construção dos diferentes olhares e apreciações, por parte de todos os envolvidos com 

a atividade turística na região da Foz. Desse modo, foi de fundamental relevância nesse trabalho entender que a 

percepção de cada um desses atores diferencia-se a partir do momento e lugar em que se está inserido. Conforme 

acrescenta Tuan (2012 p.6): 

A superfície da terra é extremamente variada. Mesmo um conhecimento casual com 
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sua geografia física e a abundância de formas de vida, muito nos dizem. Mas são 

mais variadas as maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa superfície. 

Duas pessoas não veem a mesma realidade. Nem dois grupos sociais fazem 

exatamente a mesma avaliação do meio ambiente.  

 

Quando questionados “se havia uma relação e integração com o meio ambiente natural”, (76,64%) dos 

visitantes excursionistas abordados, responderam que sim, fato esse percebido também com grande parte das 

classes dos trabalhadores do turismo (tabela 1). Esta análise demonstra a necessidade de se desenvolver o projeto 

de educação ambiental, para estimular valores e responsabilidades, visto que a percepção se dá pelas 

experiências vivenciadas e também está relacionada com ação e cultura da população local (CARVALHO; 

RODRIGUES, 2015). 

 

- Aspectos de preservação dos atrativos naturais 

Tabela 1: Se sente parte integrante desse meio 

Classe Sim (%) Não (%) Não desejo responder (%) 

Barqueiros 71,43 28,57 --------- 

Comerciantes 70,00 10,00 20,00 

Guias 90,00 10,00 --------- 

Informantes 90,00 10,00 --------- 

Visitantes excursionistas 76,64 11,21 12,15 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Quando se perguntou “o que pensa em relação ao aspecto de preservação do atrativo natural Foz do Rio 

São Francisco”, conforme o (gráfico 1) a grande maioria (55,14%) respondeu que é bom e uma outra parcela 

(35,51%) que considera ótimo. 

Gráfico 1: Pensamento em relação ao aspecto de preservação do atrativo natural na Foz  

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Em seguida os voluntários participantes da pesquisa, responderam sobre a destinação dada ao lixo gerado 

durante o passeio, assim esses resultados são evidenciados através da (tabela 2), ou seja, mostram que eles 

tinham responsabilidade com as causas ambientais. Esse dado revela a consciência ambiental dos indivíduos que 

se preocupam em manter o ambiente limpo. 
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- Responsabilidade ambiental 

Tabela 2: Durante a visitação a Foz do Rio São Francisco, o que você fez com o seu “lixo”. 

Classe 
Guardou no 

bolso (%) 

Levou um 

saquinho (%) 
Lixeira (%) 

Não desejo 

responder (%) 

Barqueiros --------- 90,00 10,00 --------- 

Comerciantes 10,00 60,00 30,00 --------- 

Guias --------- 90,00 10,00 --------- 

Informantes --------- 90,00 10,00 --------- 

Visitantes excursionistas 25,23 36,45 37,38 0,94 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Em relação à questão de ver o turismo como um meio de desenvolver a cidade, trazendo melhoria de 

renda para os trabalhadores e desenvolvimento sustentável para a localidade (gráfico 2), 76,64% dos 

entrevistados acreditam que existe essa possibilidade. De acordo com Leff (2010), a economia está fortemente 

ligada ao crescimento e progresso, e a racionalidade ambiental é capaz de construir novas economias. 

- Turismo 
Gráfico 2: Turismo como atividade capaz de trazer desenvolvimento para a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Por fim, sobre a percepção dos motoristas, os aspectos avaliados se restringem ao deslocamento de 

Maceió à Piaçabuçu-Alagoas, onde 33,34% deles consideravam o passeio à Foz ótimo; 50% acreditavam que a 

melhor forma de preservar o meio ambiente da Foz seria a fiscalização e a educação ambiental.  

 

CONCLUSÃO 

 

Existem diferentes maneiras de percepção, podendo ser individual ou coletiva. Assim, através dessa 

pesquisa percebeu-se que esses fatores influenciam na forma como se observa uma determinada paisagem, tanto 

para guias e informantes de Turismo, motoristas, comerciantes, barqueiros, como também para os visitantes do 

lugar. Nesse contexto, constatou-se a existência de variadas formas de se avaliar a paisagem da Foz, sobretudo, 

por conta dos múltiplos perfis de todos os entrevistados. 

Sendo assim, conclui-se que o passeio da Foz do Rio São Francisco é um destino que vem sendo 

percebido por parte dos profissionais e visitantes, como uma localidade que proporciona oportunidades e 

melhorias na qualidade de vida de todos os envolvidos com a atividade do Turismo. De modo geral, entender 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

367 

como se dá a percepção turística na Área de Proteção Ambiental da Foz por meio dos trabalhadores e 

excursionistas é extremamente importante e necessário. 

Partindo desse pressuposto este artigo é um pequeno passo para as possibilidades existentes às questões 

ambientais e melhorias de condições de vida, e ao mesmo tempo tem um caráter conscientizador  para os que 

visitam e trabalham nesse atrativo turístico, com a intenção de adequar  a forma de avaliar  e perceber uma 

determinada paisagem, nesse caso, a imagem da Foz do Rio São Francisco. Assim, conseguiu-se compreender a 

importância da metodologia aplicada aqui nesse trabalho para novos estudos exploratórios, bem como para 

futuras pesquisas de interpretação da paisagem. 
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RESUMO:  O arroz possui 22 espécies, somente duas são domesticadas. O cultivo é feito em vários 

agroecossistemas. No Brasil há duas formas de cultivo, o de sequeiro e o arroz irrigado que é formador de 

ambientes úmidos temporários possuidor de uma grande biodiversidade de insetos que ajudam no cultivo e 

também trazem prejuízos. O conhecimento dessa biodiversidade é importante para realizar métodos que 

promovam a permanência de insetos benéficos diminuindo a necessidade de várias aplicações de inseticidas. O 

município de Igreja Nova é o maior produtor de arroz do estado de Alagoas, diante disso o objetivo desta 

pesquisa é investigar a entomofauna inerente à cultura de arroz irrigado neste município. A pesquisa foi feita 

Perímetro Irrigado do Boacica no ano de 2017 em uma lavoura de arroz irrigado. O levantamento foi realizado 

no início da fase reprodutiva em uma área de 300m² colocando 3 armadilhas adesiva fixadas em hastes a altura 

das plantas equidistantes entre si. Foram realizadas 3 coletas a cada 3 dias. As amostras foram levadas para 

laboratório onde foi realizado triagem, identificação e contagem. Foram coletados 256 insetos, divididos em 7 

ordens e 22 famílias. A maior diversidade foi da ordem Hemiptera com 94 indivíduos, enquanto a ordem com a 

menor número de espécimes foi a ordem Odonata com 8. A ordem que apresentou maior número de famílias foi 

a Diptera com 7 e a de menor foi a Odonata com uma. A família mais abundante foi a Cicadellidae (Hemiptera) 

seguida de Cecidomyiidae (Diptera) e Hesperiidae (Lepidoptera).  

PALAVRAS-CHAVE: Agroecossistema, biodiversidade, Oryza sativa. 

Entomofauna inherent to irrigated rice cultivation in Igreja Nova – AL 

ABSTRACT: Rice has 22 species, only two are domesticated. The cultivation is done in several 

agroecosystems. In Brazil, there are two forms of cultivation: rainfed and irrigated rice, which forms temporary 

humid environments with a great biodiversity of insects that help in cultivation and also bring losses. The 

knowledge of this biodiversity is important to realize methods that promote the permanence of beneficial insects, 

reducing the need for several applications of insecticides. The municipality of Igreja Nova is the largest rice 

producer in the state of Alagoas, and the objective of this research is to investigate the entomofauna inherent to 

the irrigated rice crop in this municipality. The research was done Irrigated Perimeter of Boacica in the year 

2017 in an irrigated rice crop. The survey was performed at the beginning of the reproductive phase in an area of 

300m² placing 3 adhesive traps fixed on stems at the height of the plants equidistant from each other. Three 

collections were performed every 3 days. Samples were taken to the laboratory where sorting, identification and 

counting were performed. A total of 256 insects were collected, divided into 7 orders and 22 families. The 

greatest diversity was of the order Hemiptera with 94 individuals, while the order with the lowest number of 

specimens was the Odonata order with 8. The order that presented the highest number of families was the 

Diptera with 7 and the one of smaller was the Odonata with one. The most abundant family was Cicadellidae 

(Hemiptera) followed by Cecidomyiidae (Diptera) and Hesperiidae (Lepidoptera). 

KEYWORDS: Agroecosystem, biodiversity, Oryza sativa. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O arroz pertence a tribo Oryzoideae, família Poaceae e ao gênero Oryza, possuindo vinte e duas espécies 

descritas. Estas espécies podem ser perenes ou anuais, estão distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais da 

Ásia, Europa, Austrália e das Américas (SOUZA, 2012). 
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Das vinte e duas espécies somente duas são domesticadas, o Oryza glaberrima (arroz africano) e o Oryza 

sativa (arroz asiático). O arroz asiático é o mais cultivado, sendo o segundo cereal mais cultivado no mundo 

(SOSBAI, 2016). 

O cultivo do arroz é feito em diversos ecossistemas agrícolas. No Brasil há duas diferentes formas de 

cultivo o de sequeiro, também conhecido como “cultivo em terras altas” e o cultivo de arroz irrigado por 

inundação sendo este último o mais abundante (CONAB, 2015).  

Os campos de arroz irrigados são ambientes úmidos temporários caracterizados por mudanças físicas, 

químicas e biológicas, tais fatores fazem com que esse ambiente possua uma maior biodiversidade, 

especialmente de artrópodes, quando comparada a outros ecossistemas agrícolas (FRITZ et al., 2011). 

Dentre os artrópodes encontrados nesse agroecossistema estão os insetos que possuem um papel 

importante na polinização, no controle biológico de pragas, contudo há vários insetos que trazem prejuízo a 

lavoura atuando como filófagos (OLIVEIRA, 2010). O conhecimento dessa diversidade biológica é de grande 

importância para traçar métodos de manejo que promovam a permanência de insetos benéficos na lavoura 

diminuindo assim a necessidade de várias aplicações de fitossanitários contribuindo assim para uma agricultura 

mais sustentável.  

O município de Igreja Nova é o maior produtor de arroz do estado de Alagoas, diante disso o objetivo 

desta pesquisa é investigar a entomofauna inerente à cultura de arroz irrigado neste município.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O estudo foi feito no Perímetro Irrigado do Boacica, localizado no município de Igreja Nova - AL no ano 

de 2017 em uma lavoura de arroz irrigado plantada com a cultivar SCS117 CL por meio de sistema de plantio 

convencional (Figura 1). 

 O levantamento foi realizado no início da fase reprodutiva em uma área de 300m² onde foram colocadas 

3 armadilhas adesiva, equidistantes entre si, fixadas em hastes a altura das plantas (Figura 2). As coletas foram 

realizadas a cada 3 dias mediante a troca das armadilhas totalizando três coletas.  

As amostras foram levadas para o laboratório do grupo de pesquisa Grupo de Estudos Botânicos e 

Etnobiológicos (GEMBIO) da Universidade Estadual de Alagoas – Campus I onde foi realizada a triagem, 

contagem e identificação com o auxílio de microscópio estereoscópio e de manuais de identificação. Na 

contagem dos insetos foi excluído o lado da armadilha que estava fixada na haste para a sustentação.  
  

 

 

               
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram coletados 256 insetos, divididos em 7 ordens e 22 famílias. O número de ordens e famílias 

é semelhante ao estudo de Silva (2013) que encontrou 9 ordens e 20 famílias. 

A maior diversidade foi da ordem Hemiptera com 94 indivíduos, o que corresponde a cerca de 

37% do total de insetos capturados, enquanto a ordem com a menor número de espécimes foi a ordem 

Odonata com 8, totalizando somente cerca 3% do total (Figura 3).  

 

 

 

 

Figura 2 - Método de captura com rede 

entomológica 

    Fonte: BARBOSA, 2017.     Fonte: SILVA, 2017. 

 

Figura 1 - Lavoura de arroz onde foi realizada a 

pesquisa 
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Figura 3 – Porcentagem das ordens dos insetos coletados em arroz irrigado em Igreja Nova, AL, 2017. 
 

 
Fonte: BARBOSA, 2017. 

 

Dentre as ordens coletadas a que apresentou maior número de famílias foi a Diptera com 7 

famílias e a de menor quantidade de famílias foi a Odonata com somente uma família (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Ordens e famílias dos insetos coletados na cultura do arroz irrigado em Igreja Nova – AL, 

2017. 

Ordem Família Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Total 

Diptera Lonchaeidae 11 2 0 13 

 

Cecidomyiidae 15 3 12 30 

 

Sciaridae 2 0 0 2 

 

Agromyzidae 20 1 2 23 

 

Pantophthalmidae 1 0 0 1 

 

Chironomidae 5 6 8 19 

 

Trichogrammatidae 1 2 0 3 

Hemiptera Cicadellidae 22 25 29 76 

 

Cicadidae 2 2 1 5 

 

Coccoidae 2 5 0 7 

 

Delphacidae 0 1 5 6 

Hymenoptera Siricidae 1 0 0 1 

 

Scoliidae 1 0 2 3 

 

Platygastridae 0 1 2 3 

 

Braconidae 0 4 0 4 

Coleoptera Coccinelidae 3 1 2 6 

 

Lampridae 1 5 4 10 

Lepidoptera Hesperiidae 13 6 5 24 

 

Pyralidae 1 4 3 8 

Orthoptera Tetigridae 1 1 2 4 

 

Tettigoniidae 3 4 3 10 

Odonata Coenagrionidae 2 2 4 8 

Fonte: BARBOSA, 2017. 
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A família mais representativa foi a Cicadellidae com 76 indivíduos. A grande representatividade 

de cicadelídeos na cultura também foi identificada por Feitosa (2014), Silva (2013) na mesma região do 

respectivo estudo e Costa (2007) em levantamento na região sul do Brasil. Os cicadelídeos não estão entre 

as principais pragas do arroz irrigado, contudo podem causar danos diretos ou indiretos devido ao seu 

hábito sugador. Algumas espécies de cigarrinhas dessa família podem transmitir vírus bactérias e outros 

patógenos agravando ainda mais os prejuízos da cultura (GALLO et al., 2002). 

            A segunda família mais abundante foi a Cecicomyiidae com 30 indivíduos. Os adultos dos 

Cecicomyiidae apresentam vida efêmera e raramente  se alimentam. A maioria das larvas é galhadora e algumas 

espécies são consideradas importantes pragas agrícolas nas regiões Neártica e Paleártica (MAIA 2005). Segundo 

Larson, Royer, Royer (2006) algumas espécies de cecidomídeos são polinizadores de algumas espécies de 

plantas.   

  A terceira família com mais representatividade foi a Hesperidae com 24 indivíduos. As fêmeas desta 

família ovipositam nas extremidades das folhas. As lagartas dobram as folhas no sentido longitudinal 

alimentando-se da epiderme interna (FERREIRA, 1998)  

Observou-se um decréscimo no número de indivíduos coletados no decorrer das coletas o que 

pode estar relacionado a um aumento do nível de precipitação pluviométrica como salienta Oliveira 

(2010).  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Há uma grande biodiversidade de insetos na cultura de arroz irrigado em Igreja Nova – AL, totalizando 7 

ordens distribuídas em 22 famílias. 

A maior diversidade foi da ordem Hemiptera com 94 indivíduos, enquanto a ordem com a menor número 

de espécimes foi a ordem Odonata com 8. A ordem que apresentou maior número de famílias foi a Diptera com 

7 e a de menor foi a Odonata com uma. A família mais abundante foi a Cicadellidae (Hemiptera) seguida de 

Cecidomyiidae (Diptera) e Hesperiidae (Lepidoptera). 

O conhecimento e a identificação da entomofauna presente abrem caminho para estudos que podem ser 

utilizados futuramente para o controle biológico. 
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RESUMO: A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro com riqueza, abundancia e diversidades ainda 

pouco estudada, no entanto esse bioma vem sofrendo constantemente com queimadas, desmatamentos e extração 

indevida de madeiras o que vem a ocasionar declínio e ameaça de extinção a algumas espécies da fauna e flora. 

Fato esse que é comumente praticado por agricultores em pequenas comunidades e que possivelmente resultam 

no desaparecimento completo de determinadas espécies em suas propriedades alterando o dinamismo ecológico. 

Diante deste contexto esta pesquisa tem por objetivo identificar as espécies de plantas nativas arbóreas que estão 

desaparecendo e que os proprietários identificam como de grande importância para a reintrodução nas suas 

terras, como também diagnosticar conhecimentos dos proprietários povoado Quandu, município de Poço das 

Trincheiras, Alagoas. O estudo é de cunho exploratório baseado em trabalho de campo com a participação de 30 

agricultores que responderam a um questionário semiestruturado. Com base na análise dos dados 80% do gênero 

masculino e 20% feminino dividido em quatro faixas etárias de idade, sendo 30% o maior destaque entre pessoas 

entre 29 a 40 anos. No geral cerca de 60% dos entrevistados cursaram apenas o Ensino Fundamental e 80% dos 

entrevistados conhece as plantas nativas sendo mais citadas o umbuzeiro, juazeiro, mandacaru, pau ferro; 100% 

falaram que usam as plantas nativas, tendo como principais fins: Medicinais, forragem, estacas e produção de 

carvão. 100% falaram que perderam alguma espécie e 70% desses gostaria de reintroduzi-las, porém não sabem 

como proceder, já os 30% restante gostaria de plantar arvores exóticas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga; Espécies Nativas; Extinção.  

 

Native species of the caatinga threatened with extinction:  quantitative and 

qualitative study carried out in the Quandu Village 

 
ABSTRACT: The caatinga is an exclusively Brazilian biome with richness, abundance and diversities still 

little studied, nevertheless this biome has been suffering constantly with burnings, deforestation and undue 

extraction of wood which is causing a decline and threat of extinction to some species of fauna and flora. A fact 

that is commonly practiced by farmers in small communities and that possibly result in the complete 

disappearance of certain species in their properties altering the ecological dynamism.In this context, this research 

aims to identify native tree species that are disappearing and that the owners identify as of great importance for 

the reintroduction in their lands, as well as to diagnose knowledge of the owners Quandu, municipality of Poço 

das Trincheiras, Alagoas. The study is an exploratory study based on field work with the participation of 30 

farmers who answered a semi-structured questionnaire. Based on the analysis of the data, 80% of the male 

gender and 20% of the female population divided into four age groups, with 30% being the most prominent 

among people between the ages of 29 and 40 In general, about 60% of the interviewees attended only elementary 

school and 80% of the interviewees know the native plants, with umbuzeiro, juazeiro, mandacaru, pau ferro, 

100% said they use native plants, having as main purposes: Medicinal, forage, cuttings and coal production. 

100% said they lost some species and 70% of them would like to reintroduce them, but they do not know how to 

proceed, since the remaining 30% would like to plant exotic trees. 

 

KEYWORDS: Caatinga; Native Species; Extinction. 
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INTRODUÇÃO  

 
A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil que ocupa cerca de 11% do território nacional abrangendo 

os estados de Bahia, oeste de Alagoas e Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o 

norte de Minas Gerais, único estado localizado na região Sudeste (PRADO 2003; SILVA e al., 2012; IBGE, 

2017).  O seu nome é de origem Tupi-Guarani e significa floresta branca, que certamente caracteriza bem o 

aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem (ALBURQUEQUE & BANDEIRA 1995). 
A flora da caatinga vem sofrendo muito, e segundo dados do (INPE) Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (2010) cerca de 45% das áreas nativas da caatinga já estão destruídas em consequência das queimadas, 

antropização e desmatamento feitos de forma insustentável e ilegal. 

 De acordo com dados do (MMA) Ministério do Meio ambiente cerca de 70% da caatinga sofreu 

alterações e pouco mais de 1% de sua área vem sendo protegida por (UCs) unidades de conservação. Esse 

número confere a Caatinga a condição de bioma brasileiro menos preservado e um dos mais degradados do 

mundo. 

Entre as espécies ameaçadas podemos citar amburana cearensis A.C. Smith, (imburana de cheiro) 

Anadenanthera colubrina (angico) Aspidosperma pyrifolium Mart. (pau-pereiro), Caesalpinia pyramidalis Tul. 

(catingueira), Myracrodruon urundeuva Fr. All., (aroeira), Schinopsis brasiliensis Engler (baraúna), e Tabebuia 

impetiginosa (Vahl) Nich (pau d’arco roxo) e etc (PRADO, 2003). A caatinga é muito rica, mas vem sendo 

reduzida a cada ano e diante dos problemas o objetivo desse trabalho foi identificar as espécies de plantas 

nativas arbóreas que estão desaparecendo e que os proprietários identificam como de grande importância para a 

reintrodução nas suas terras como também diagnosticar conhecimentos dos proprietários do povoado Quandu, 

município de Poço das Trincheiras, interior do Estado de Alagoas.  

  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
    

O estudo foi realizado no semiárido alagoano mediante coordenadas 9º23´61.54”S+37º22´60.23”W no 

povoado Quandu pertencente ao município de Poço das Trincheiras situada a cerca de 231 km da capital Maceió, 

(GOOGLE Maps, 2017), onde o clima é tropical e existe maior pluviosidade no verão. Segundo (KOPPEN E 

GEIGER, 1928) a classificação climática é do tipo Aw. Mantendo temperatura média de 24,5 °C e pluviosidade 

média de 600 mm (EMBRAPA, 2017).  

Trata-se de uma pesquisa exploratória baseado em trabalho de campo, onde foram entrevistados uma 

média de 30 proprietários agricultores (as) acima de 18 anos, entre os meses de outubro e novembro de 2016 que 

responderam a um questionário contendo perguntas abertas e fechadas, acerca do seu conhecimento sobre as 

espécies inexistentes e existentes em sua propriedade, logo em seguida os dados coletados foram computados e 

transformados em percentagem igual a x=100%, como também foram e interpretadas as questões abertas. 

 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 
Este estudo envolveu a participação de 30 agricultores, constituindo 80% do gênero masculino e 20% 

feminino dividido em quatro faixas etárias de idade, sendo 30% o maior destaque entre pessoas entre 29 a 40 

anos. No geral cerca de 60% dos entrevistados cursaram apenas o Ensino Fundamental e entre os participantes 

da pesquisa todos falaram que estão ou conhecem as suas propriedades desde jovens.  

Quando indagados sobre o conhecimento de plantas nativas os mesmos afirmaram que apesar de viver a 

muito tempo na região e conhecer muitas plantas eles não sabiam informa se eram nativas da Caatinga ou não, 

mais mesmo assim 80% dos entrevistados falaram que conhecem o umbuzeiro, juazeiro, mandacaru, pau ferro, 

jurema, barriguda, umburana de cheiro etc. esses indivíduos tem seus nomes científicos respectivamente 

Spondias tuberosa Arruda, Ziziphus joazeiro Mart, Cereus jamacaru P. DC, Libidibia ferrea ((Mart. ex Tul.) 

L.P. Queiroz, Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth, Ceiba glaziovii (Kuntze) K., Amburana cearenses. Apesar dos 

agricultores não saberem explicar se as plantas eram endêmicas ou natural do Brasil diante de suas respostas foi 

percebido que grande maioria das plantas são nativas do brasil ou endêmicas do bioma Caatinga, como também 

mostra estudo de Santos et al. (2012) no semiárido paraibano.   

Os entrevistados ao serem indagados sobre se usam ou não os indivíduos, 100% falaram que sim, e 

tendo como principais fins: Medicinais, forragem, estacas e produção de carvão, algo que para Silva (2005) é 

normal visto que, algumas plantas são muito resistentes ao déficit hídrico e se mantem sempre viva no tempo 

mais escasso, como o mandacaru que acaba sendo utilizado como alimentação para os animais, todavia cabe 

salientar que o mandacaru não é o único usado no período de seca no nordeste brasileiro e sim grande parte das 

cactáceas (LIMA, 1998).      
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Os entrevistados usam grande maioria dessas espécies para fins medicinais e coletam a algumas partes 

das cascas que para Bevilacqua (2010) essa retirada de cascas, tem que ser em pequenos pedaços e apenas de um 

lado do tronco para e não em volta do tronco, pois pode matar as árvores.  

Quando indagados sobre a inexistência de plantas nativas antes existentes na sua propriedade, 100% dos 

entrevistados falaram que hoje não encontra mais em suas propriedades o umbuzeiro, umburana de cheiro, 

aroeira e jurema. Neste contesto o (INPE) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2010) diz que a vegetação 

da caatinga a cada ano que se passar vem perdendo território nativo devido antropização, e consequentemente 

algumas espécies vão deixar de existir em determinados locais, ainda algumas essas espécies que tem uma 

grande procura seja pelo valor medicinal ou simplesmente pelo nutritivo como é o caso do umbuzeiro. 

Quando perguntados se tinham interesse de planta alguma espécie de planta nativa na propriedade e 

70% falaram que sim, porém não sabem como proceder nos processos de coleta beneficiamentos e 30% falou 

que não se entenreçam. Porem os mesmos 30% discorre sobre o interesse em plantar plantas exóticas, no entanto 

esse plantio fica inviável devido o déficit hídrico da região.  

  

 

CONCLUSÕES    
 

Os agricultores conhecem e residem desde que nasceram nas propriedades e o mesmo conhece as 

plantas nativas da Caatinga, utilizando-as na forragem, estaquia e para fins medicinais. Contudo grande parte das 

espécies que existiram em seus terrenos não existe mais, pois os mesmo usam de forma extrativista sem 

conscientização, no entanto querem replantar alguns indivíduos nas suas propriedades, mesmo que seus reais 

interesses não sejam para a preservação e uso sustentáveis. No entanto para um melhor compreensão do assunto 

se faz necessário novas pesquisas a respeito do tema. 
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RESUMO: O Carbono é um material abundante na natureza. O grafeno, seu derivado, vem despertando um 

significativo interesse no meio cientifico devido a suas excelentes propriedades físicas e químicas. Tomando 

como ponto de partida estudos antecedentes realizados sobre o grafeno e suas aplicações, e tendo-se como 

propósito principal produzi-lo à partir do grafite pirolítico fortemente orientado (HOPG – Highly Ordered 

Pyrolytic Graphite, em inglês), através do processo da microesfoliação mecânica, análises microscópicas foram 

efetivadas à fim de caracterizar-se a presença ou não de nanoestruturas carbônicas e, em virtude disso, foi 

possível observar possíveis poucas camadas de grafeno.  

 

PALAVRAS CHAVE: Materiais, Carbono, Camadas, Tecnologia. 

Study of the production of Graphene through the Mechanical 

Microscrubbing of Graphite HOPG 

ABSTRACT: Carbon is an abundant material in nature. Graphene, its derivative, has aroused significant 

interest in the scientific world because of its excellent physical and chemical properties. Based on previous 

studies on graphene and its applications, the main purpose of which is to produce it from heavily oriented 

pyrolytic graphite (HOPG) through the process of mechanical microscopy , microscopic analyzes were carried 

out in order to characterize the presence or not of carbon nanostructures and, because of this, it was possible to 

observe possible few layers of graphene. 

KEYWORD: Materials, Carbon, Layers, Technology. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O estudo de materiais de carbono é um dos campos mais fascinantes na investigação em ciências 

básicas e aplicadas. As aplicações desses materiais na indústria têm sido desenvolvidas desde a descoberta de 

grafite há muitos séculos atrás. Sendo que esta tem sido amplamente utilizada como lubrificantes, siderurgia, 

baterias componentes e, naturalmente, como um material de escrita. 

Em meados do século XIX para início do século XX alguns estudiosos como, Benjamin Brodie Collins 

V. P. Kohlschütter e Haenni, já observavam e pesquisavam acerca da estrutura da grafite, comumente encontrada 

em lápis, e o papel de óxido de grafite por meio de técnicas como difração de pó (GAIN e NOVOSELOV, 

2007). Mesmo assim a teoria do grafeno só foi explorada pela primeira vez pelo físico teórico canadense Philip 

Russell Wallace em 1947 como um dos ponto de partida para a compreensão das propriedades eletrônicas de 

grafite 3D.  

Em 1990 alguns esforços, através de microesfoliação mecânicas, para fazer filmes finos de grafite 

foram adotados no entanto, nada mais fino do que 50 a 100 camadas foi produzida. Finalmente no ano de 2004 

isso mudou, graças aos cientistas Konstantin Novoselov (russo-britânico) e Andre Geim (russo-holandês), ambos 

da Universidade de Manchester, (Inglaterra) que conseguiram, Pela primeira vez, medir as propriedades 

intrínsecas do grafeno. Eles observaram uma folha de grafeno sobre uma superfície de Silício produzida por 

esfoliação mecânica do grafite. A descoberta rendeu aos cientistas, seis anos depois, o Prêmio Nobel de Física 

pelo desenvolvimento do transistor de grafeno e, a partir daí, as pesquisas com grafeno não pararam mais 

(NOVOSELOV, 2011).  

O grafeno é um material bidimensional (2D) com uma espessura monoatômica (cerca de 0,4 nm), 

formado por átomos de carbono com hibridização sp2 dispostos nos vértices de hexágonos regulares, [Fig.1 (a)] 
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sua geometria lembra os favos de mel das abelhas [Fig.1 (b)].  Devido a esta espessura de um átomo somente, o 

grafeno pode ser considerado o cristal 2D mais fino existente até os dias de atuais (ZHANG et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (a) Ilustração de estrutura cristalina do grafeno (b) Fotografia de um favo de mel de abelhas. Fonte: 

Retirado da ref. [3]. 

 

A transparência, flexibilidade, ótima condutividade elétrica e resistência a torções tornam o grafeno um 

excelente material para aplicações em eletrodos, transistores, processadores, diodos dentre outros dispositivos 

eletrônicos e fotônicos (GARCÍA, 2012). 

Esse trabalho teve como objetivo realizar a separação das camadas de grafite para obtenção do grafeno 

utilizando a técnica de microesfoliação mecânica a qual consiste, basicamente, da retirada das camadas de um 

cristal de grafite, preferencialmente o HOPG, usando uma fita adesiva. As monocamadas de grafeno são 

transferidas para um substrato de dióxido de silício (SiO2) crescido sobre silício e, por contraste óptico, pode-se 

verificar mono ou multicamadas de Grafeno nesse material. (CANSAN et al, 2015).  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A microesfoliação mecânica do HOPG foi escolhida para método de produção das amostras de Grafeno, 

principalmente por ser um método de baixo custo e que permite obtenção de resultados rápidos e de qualidade 

(CANSAN et al, 2015). Os procedimentos foram realizados em um Laboratório do Instituto de Física da 

Universidade Federal de Alagoas. 

Na primeira etapa do trabalho foi utilizado uma fita adesiva como agente de esfoliação mecânica no 

propósito de remover camadas de um floco de grafite, após várias repetições de movimentos de “cola e descola” 

com a fita. Esta fita adesiva é então pressionada contra um suporte de dióxido de silício (SiO2), a fim de que 

estas camadas sejam transferidas para este suporte. Embora os fragmentos presentes na fita possam ter mais do 

que uma camada de espessura, as forças de van der Waals, que também atuam entre o fragmento e o suporte, 

podem promover o isolamento de apenas uma única camada quando a fita é removida (NOVOSELOV et al, 

2005). 

 

 
Figura 2: A fita adesiva é utilizada para remover algumas camadas de grafite do material, em seguida a fita com 

as camadas de grafite é pressionada sobre um substrato escolhido, e algumas camadas de grafite permanecem 

aderidas ao substrato, após a retirada da fita. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O procedimento descrito anteriormente, realizado com a fita adesiva, estão ilustrados na figura 2 onde 

tem-se as imagens da: a) Grafite HOPG, b) Grafite já aderida à fita e, posteriormente, do c) substrato de dióxido 

de Silício (SiO2). Finalmente observou-se os pequenos fragmentos de Grafite/Grafeno (tons roxos) em um 
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microscópio óptico como pode ser visto em d) e também em um Microscópio de Força Atômica (AFM) afim de 

caracterizar a quantidade de camadas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A visualização do grafeno pôde ser feita em um microscópio óptico após um processo de mapeamento 

das amostras ao qual é possível devido à diferença do caminho óptico da região com e sem grafeno assim, ocorre 

uma alteração na condição de interferência da luz pela diferença de contraste entre esse material e o substrato ao 

qual está depositado que nessa pesquisa foi o silício coberto com uma camada de 300 nm de óxido de silício 

(TORRES et al, 2014). Assim, foi possível relacionar a cor do Grafeno com o número de camadas da estrutura. 

Na figura 3 está ilustrada uma imagem ampliada, obtida num microscópio óptico de alta resolução, que ilustra as 

cores do grafeno monocamada, bicamada, tricamada e hexacamada. 

 

 

 
 

 

Figura 3: Amostra de Grafeno contendo diferentes número de camadas. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Com o Microscópio de Força Atômica observou-se a topografia da amostra visto na figura 4 a). Com 

auxílio de software contatou-se a presença de poucas camadas em uma determinada região da amostra como 

pode ser verificado na figura 4 b). Isto foi possível em virtude das resoluções manométricas proporcionadas por 

tal instrumento (SOUZA, 2014). 

 

 

 
Figura 4: a) Topografia de uma amostra de Grafeno. b) Gráfico da altura versus largura plotado a partir da 

“linha” verde em destaque na amostra de Grafite/Grafeno. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Acredita-se que a obtenção das poucas camadas se deu pelo fato do orbital 𝜋, que liga 

perpendicularmente as folhas da grafite HOPG, ser caracterizado por forças fracas de van der Waals, facilitando, 

dessa forma, o processo de descamação da mesma. 
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CONCLUSÃO  

 

Levando-se em conta o que foi pesquisado, o estudo da produção de Grafeno a partir da Grafite HOPG 

é muito importante devido as implicações físicas bem como aplicações tecnológicas que podem ser obtidas. E a 

técnica de microesfoliação mecânica foi preciso na separação e das folhas de grafite HOPG. Ficou evidente que 

esta técnica embora simples, é apropriada para o estudo do grafeno essencialmente de poucas camadas. 

Como perspectivas pretende-se dar continuidade na obtenção de poucas camadas de Grafeno para 

realização de medidas elétricas e topográficas nesse material assim também como mecanismos de crescimento 

para produções em maiores escalas.  
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RESUMO: A degradação ambiental, através do uso abusivo ou indiscriminado dos recursos naturais, 

vem exigindo uma revisão profunda da relação antrópica versus natureza. A presente pesquisa tem 

como objetivo elaborar uma revisão sistemática da literatura (RSL) acadêmica sobre geotecnologias 

aplicadas a legislação ambiental brasileira (LAB). Essa utilizou-se de um estudo descritivo-

exploratório realizado durante junho a setembro de 2017, com buscas bibliográficas realizadas 

eletronicamente em computador pessoal. Foram levantados estudos publicados na literatura acadêmica 

relacionados ao uso de geotecnologias aplicadas à LAB, com critérios de inclusão, estudos 

experimentais ou observacionais nos idiomas inglês, espanhol ou português sobre a temática, 

geotecnologias aplicadas à LAB, publicados no período compreendido entre setembro de 1965 a junho 

de 2017. A base utilizada para o desenvolvimento da presente proposta foi a metodologia da RSL, que 

busca a integração da informação acadêmica produzida em diferentes situações, locais e por diversos 

grupos de pesquisadores, possibilitando o conhecimento das evidências científicas existentes na área. 

Foram utilizadas algumas bases de dados, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, OneFile 

(GALE), Aquatic Science Journals, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Materials 

Science & Engineering Database e, também, os bancos e bases de dados nacionais e latino-americanos 

Forests, Environmental, Sciences, Public Health, Geotechnology e Biopolitics. Foram considerados 

todos os trabalhos levantados na pesquisa, de acordo com os critérios de período e idioma da 

publicação; tipo de estudo; e a pertinência do tema, além da análise direta ou indireta de 

geotecnologias aplicadas à LAB definidas para o presente estudo.  

PALAVRAS-CHAVE: Impacto ambiental, recursos naturais, informações geoambientais. 

 

Geotechnology applied to Brazilian environmental legislation 
 

ABSTRACT: Environmental degradation, through the abusive or indiscriminate use of natural 

resources, has required a profound revision of the anthropic relationship versus nature. The present 

research aims to elaborate a systematic literature review (RSL) on geotechnologies applied to 

Brazilian environmental legislation (LAB). This was done from a descriptive-exploratory study carried 

out during June to September of 2017, with bibliographical searches carried out electronically in 

personal computer. We published studies in the academic literature related to the use of 

geotechnologies applied to LAB, with inclusion criteria, experimental or observational studies in the 

English, Spanish or Portuguese languages on the subject, geotechnologies applied to LAB, published 

in the period between September 1965 to June 2017. The basis for the development of this proposal 

was the RSL methodology, which seeks to integrate the academic information produced in different 

situations, local and by several groups of researchers, making possible the knowledge of scientific 

evidence in the area. Some databases, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, OneFile 

(GALE), Aquatic Science Journals, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Materials 

Science & Engineering Database as well as national databases and banks and Latin American Forests, 

Environmental, Sciences, Public Health, Geotechnology and Biopolitics. All the works collected in the 

research were considered, according to the period and language criteria of the publication; kind of 

study; and the pertinence of the subject, besides the direct or indirect analysis of geotechnologies 

applied to the LAB defined for the present study. 

KEYWORD: Environmental impact, natural resources, geoenvironmental information. 
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INTRODUÇÃO  

 
Visando reunir conhecimento à respeito do uso de geotecnologias aplicadas à legislação ambiental 

brasileira, atualmente considerada como uma ferramenta utilizada mundialmente para o gerenciamento de 

informações geoambientais pelo Sistemas de Informações Geográficas (SIG) (ALBUQUERQUE, 2009; 

GIANEZINI apud SALDIAS, 2010) foi realizada a presente pesquisa, de caráter descritivo, baseada em revisão 

sistemática da literatura/RSL (MUÑOZ et al., 2002). A utilidade dessa ferramenta vem sendo descrita por 

inúmeros autores como: armazenamento, organização e manipulação de dados espaciais pelas técnicas de 

geoprocessamento, que vem influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia digital, análise de 

recursos naturais, transportes, comunicações, energia, planejamento urbano e regional, gestão ambiental 

(ALBUQUERQUE, 2009), gestão do espaço urbano (DEBETIR, 2008; NETO, et al. 2010), identificação dos 

processos históricos de comportamento dos dados (PINA, 2009 apud LOUZADA ET AL., 2009a) e 

sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e a topografia (ROSA, 2005). Neste contexto, as 

geotecnologias, o sensoriamento remoto, GIS, GPS, permitem uma análise ambiental integrada, permitindo 

compreender as questões relacionadas à alteração do ambiente natural no espaço (SANTOS et al. 2012). De 

acordo com SILVA et al. (2012), essas tecnologias avançam significativamente no desenvolvimento de estudos 

em vários aspectos do espaço geográfico, como o desenvolvimento do planejamento e gestão ações. 

Vários autores definem o termo geotecnologias vulgarmente denominado de geoprocessamento que 

indica um conjunto de ferramentas tecnológicas de coleta, processamento, interpretação e oferta de informações 

georreferenciadas (NICOLETTI, 2011 apud FERREIRA, 2011) ou como fator modificador da forma de 

condução de diversas atividades relacionadas à pesquisas científicas, ensino e extensão, atingindo amplas áreas 

do conhecimento, como: Geografia, Agronomia, Biologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, etc. 

(BERTOTTI, 2016). Um outro conceito mais abrangente representa qualquer tipo de processamento de dados 

georreferenciados, enquanto um SIG, processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase em 

análises espaciais e modelagens de superfícies (BURROUGH, 1987). O uso intensivo de computadores 

revoluciona métodos e técnicas de abordagem de problemas de todas as ordens, propiciando, na maior parte das 

vezes, progressos meditáveis na qualidade e precisão dos resultados (BERTOTTI, 2016). Nesse enfoque a 

geotecnologia utiliza-se de software, hardware, dados, usuários e metodologias de análise que fazem parte do 

SIG (ROSA, 2005). O geoprocessamento envolve pelo menos quatro categorias de técnicas relacionadas ao 

tratamento da informação espacial (ROSA e BRITO, 1996) como: técnicas para coleta de informação espacial, 

técnicas de armazenamento de informação espacial, técnicas para tratamento e análise de informação espacial e 

técnicas para o uso integrado de informação espacial, como os sistemas SIG (ROSA, 2005). Bases de dados para 

informações espaciais são muito mais complexas para lidar do que o gerenciamento convencional de banco de 

dados sistemas (SHEKHAR et al., 1999), e as técnicas estatísticas tradicionais não capturam propriedades 

importantes dos dados espaciais (ANSELIN, 1989). As economias de transição com grandes áreas geográficas 

são um desafio e uma oportunidade para infra-estruturas de dados espaciais (SDI) (CÂMARA et al. 2006). Nessa 

perspectiva, os países denominados de “BRIC” (Brasil, Rússia, Índia e China) com grandes populações e 

pesquisa e desenvolvimento (P & D) em SIG enfrentam desafios no manejo de seus recursos naturais 

(CÂMARA et al. 2006). No Brasil, mencionam-se empenhos no sentido de dominar esta técnica, como pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no desenvolvimento do SAGA (Sistema de Análise Geo-

Ambiental) (SILVA et al, 1996); MaxiDATA lançaram o MaxiCAD e dbMapa e mais recentemente, o Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS (CPqD) iniciou o desenvolvimento do SAGRE (Sistema 

Automatizado de Gerência da Rede Externa) (CÂMARA, 1996).  

O meio ambiente no qual vivemos muda continuamente devido a causas naturais, sobre as quais se tem 

pouco controle, como as estações do ano com maiores evidências dessas mudanças, principalmente nas regiões 

de grandes latitudes, já para os eventos naturais extremos há vários fenômenos que variam em quantidade e 

complexidade de intensidade, resultando em alterações ambiental (GOLDEMBERG & LUCON, 2008). A 

maioria desses eventos está ligada, direta ou indiretamente, à atmosfera como: inundações, secas, nevoeiros, 

geadas, granizos, descargas elétricas, nevascas, tornados, ondas de calor, ciclones tropicais, vendavais (WHITE, 

1974), além de erupções vulcânicas, terremotos e maremotos (GOLDEMBERG & LUCON, 2008). O uso 

impróprio dos recursos naturais, a ocupação de áreas com maior suscetibilidade natural e o desmatamento são, 

no Brasil, os principais fatores que potencializam a ocorrência de desastres naturais (SANTOS, 2007). De forma 
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geral, os impactos ambientais têm várias causas como: aumento populacional, indústria, transportes, agricultura e 

turismo, além dos intrinsecamente relacionados com as mudanças dos padrões de consumo e, suas consequentes 

pressões sobre os recursos naturais (GOLDEMBERG & LUCON, 2008). Pesquisas apontaram o crescente papel 

dos seres humanos nas mudanças experimentadas pelo planeta (BONACHEA et al., 2010; HERPIN et al., 2002; 

KIRSCHBAUM et al., 2013; MELLINO et al., 2015; NEAL et al., 1992; PASTUSZAKA et al., 2014; 

SZEREMETA e ZANNIN, 2009). Porém, havendo vontade política, haverá um gerenciamento apropriado, ou 

seja, que respeita a legislação, os planejamentos e planos ambientais existentes, podendo ser criada uma 

ferramenta de gestão valiosa, que contribui para a redução dos impactos sobre o bem-estar da população 

(SANTOS, 2007). Neste contexto, o Brasil desempenha um papel importante na proteção de sua própria 

biodiversidade biológica (SANTOS et al. 2016). VAZ e ORLANDO (2012) e NEVES e SOUSA (2013) afirmam 

que a não conformidade com a legislação ambiental gera ao meio ambiente impactos como a exposição do solo à 

água da chuva, emergência de processos erosivos, assoreamento, poluição e contaminação da água, porque a 

barreira física feita por vegetação ripária geralmente não está presente em quantidades suficientes em algumas 

fontes. O planejamento ambiental apresenta-se como um processo flexível e dinâmico, baseado na descrição 

detalhada de uma unidade de paisagem e fundamentado em mapas recentes, essenciais à elaboração de uma 

infra-estrutura básica de dados para a interpretação, avaliação e decisão a respeito do manejo da unidade em 

questão (PIRES, 1995).  

Contemplando esse cenário, a legislação ambiental brasileira, prime pela manutenção natural dos 

ecossistemas, perante sua função ambiental com o Código Florestal brasileiro que destaca-se entre as leis 

existentes visando a proteção dos recursos naturais na propriedade privada (BRASIL, 2012), definindo áreas de 

preservação permanentes (APPs) como ambientes voltados à preservação da paisagem, do fluxo gênico da fauna 

e flora e, por atuar como amenizador dos processos erosivos (BRASIL, 1965), áreas específicas para manutenção 

da vegetação natural (SANTOS et al. 2016) e as Reservas Legais (RL) que pode coexistir com qualquer outra 

APA (MACHADO, 2006; AZEVEDO, 2008). No Brasil, os serviços prestados ao meio ambiente pela APP 

foram discutidos em estudos anteriores (DEKKER-ROBERTSON e LIBBY, 1998; MITTERMEIER et al., 2005; 

GULLISON et al., 2007; BRANNSTROM et al., 2008; CALEGARI et al., 2010; GALETTI et al., 2010; 

METZGER et al., 2010; MICHALSKI et al., 2010; RIBEIRO e FREITAS, 2010; TUNDISI e TUNDISI, 2010; 

EUGENIO et al., 2011; SPAROVEK et al., 2011; SPAROVEK et al., 2012; FERRARI et al., 2012; FERRARI et 

al., 2015; LUPPI et al., 2015; MOREIRA et al., 2015; COCCO et al. 2016), que mostram conformidade com o 

Código Florestal, impondo limitações à retirada da vegetação original em áreas específicas (SANTOS et al. 

2016). Dessa forma, permitindo conexão de extensões de floresta, recarga e regulação hídrica, contenção de 

erosão e sedimentação, e a manutenção da diversidade de espécies e endemismo (SANTOS et al. 2016). Essas 

áreas de preservação ambiental são essenciais para a manutenção da diversidade biológica, e nos dias atuais, 

observa-se a necessidade de novas formas de gestão desses espaços para se ter uma boa qualidade de vida 

(BRASIL, 1965). Para a delimitação de grandes áreas protegidas legalmente, como as Unidades de Conservação 

(UC’s) são realizadas de forma clara e com alta precisão geométrica, considerado o primeiro passo para uma 

gestão ambiental efetiva, conforme impõe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Natureza (Lei 

Federal n. 9985/00) (RICETO, 2012). No âmbito municipal, a Constituição Federal de 1982 conferiu ao Poder 

Público competência para, através do Plano Diretor, promover o adequado ordenamento territorial mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, visando à proteção da qualidade 

de vida da população (GARCIA et al, 2015). Além desses, a política de gestão dos recursos hídricos é um 

desafio tecnológico devido a vários conflitos de uso que afeta a qualidade e quantidade da Água (TUNDISI, 

2008), garantida pela sua disponibilidade proposta na política brasileira de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), 

com necessidade de conhecimento e gerenciamento eficiente (CÂNDIDO et al. 2016). Assim, para obter 

informações sobre o ambiente físico, o sensoriamento remoto está sendo usado cada vez mais para medir e 

monitorar características biofísicas e atividades humanas na Terra (JENSEN e EPIPHANIO, 2009). Nessa 

situação, veículos aéreos não tripulado (UAV) emergem como ferramentas importantes para monitoramento de 

pequenas áreas, incluídos no sistema de análise de dados novos algoritmos que extrai informações derivadas 

desses produtos, com possibilidade de moldar o espectro, a radiometria, a resolução espacial e temporal 

(BALLESTEROS et al., 2014). Como vantagens apresentam a capacidade de voar em altitudes baixas, 

aumentando a resolução espacial e as imagens (sensores não métricos) e plataformas a baixo custo, facilitando o 

monitoramento e reduzindo seu custo (CÂNDIDO et al. 2016; GAGO et al. (2015) aplicadas em tarefas 
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envolvendo vegetação e agricultura de precisão (TORRES-SÁNCHEZ et al. (2014); HUNT JÚNIOR et al. 

(2013); GITELSON et al. (2002).  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dedicou, de forma inovadora, um capítulo ao meio ambiente, 

impondo com obrigação da sociedade e do próprio Estado, a preservação de defesa do meio ambiente (SILVA, 

2012). A legislação ambiental brasileira é considerada ampla e devidamente estruturada, exemplo para alguns 

países, porém existem alguns aspectos que a tornam fragilizada (CRESTANA, 1993) como destaque a falta de 

tecnologia e materiais capazes de apurar com rigor as agressões ambientais, que pode estar ligado ao atraso na 

abordagem do planejamento territorial (MOURA, 2003). Nessa conjuntura, as metodologias possíveis de serem 

empregadas para viabilizar a redução das deficiências relativas ao cumprimento das leis ambientais podem ser 

viabilizadas através do geoprocessamento, efetivas nas tomadas de decisões (MOURA, 2003), no processo de 

fiscalização e aplicação da legislação ambiental (CATELANI et al. 2003), com emissão de pareceres técnicos 

com maior eficácia e eficiência (PRADO et al. 2007). Vários trabalhos na literatura esclarecem a importância 

destas ferramentas como aliado na identificação das áreas que devem ser recuperadas e preservadas segundo às 

leis ambientais brasileiras (COSTA et al. 1996), MAIA; VALERIANO (2001), CATELANI et al. (2003), 

MOREIRA et al. (2003), RANIERI (2004), HOTT et al. (2005), NASCIMENTO et al. (2005), PINCINATO 

(2005), PINTO et al. (2005), RIBEIRO et al. (2005), BARROS et al. (2007), FRANCISCO et al. (2007), 

FUSHITA et al. (2007), GERDENITS et al. (2007), NASCIMENTO et al. (2007), OLIVEIRA et al. (2007), 

SANTOS et al. (2007), SILVA et al. (2007), SILVEIRA et al. (2007), SOARES et al. (2007), DELALIBERA et 

al. (2008) (OLIVEIRA, 2005), (SILVA & SILVA, 2009), (ASTOLFIET et al. 2011), (NICOLETTI, 2011 apud 

FERREIRA, 2011), (FIGUEIREDO, 2005), (CAMPOS et al, 2015) e (SANTOS et al. 2012). Como a legislação 

ambiental brasileira é considerada ampla e devidamente estruturada seguida como exemplo por alguns países, 

contudo, há alguns aspectos que a tornam fragilizada (CRESTANA, 1993), como a falta de tecnologia e 

materiais capazes de apurar com rigor as agressões ao meio ambiente (MOURA, 2003). Nesse âmbito, visando 

reunir conhecimentos sobre as metodologias possíveis de serem empregadas para viabilizar a redução das 

deficiências relativas ao cumprimento das leis ambientais, viabilizadas pela ferramenta de gerenciamento de 

informações geoambientais, como método complementar na tomadas de decisões à legislação ambiental foi 

realizada esta pesquisa, de caráter descritivo com base em revisão sistemática da literatura/RSL (MUNÕZ et al. 

2002).  

 

 

METODOLOGIA 

 

Nesta investigação, seguimos os passos para uma revisão sistemática da literatura acadêmica de um 

estudo descritivo-exploratório realizado de junho a setembro de 2017, cujas buscas bibliográficas foram 

realizadas on-line ou eletrônica em computador pessoal interligado ao acesso café comunidade acadêmica 

federada. Foram levantados estudos publicados na literatura acadêmica relacionados ao uso de geotecnologias 

aplicadas à legislação ambiental brasileira, com critérios iniciais de inclusão como, estudos experimentais ou 

observacionais nos idiomas inglês, espanhol ou português sobre a temática, geotecnologias aplicadas à legislação 

ambiental brasileira, publicados no período compreendido entre setembro de 1965 e junho de 2017. A base 

utilizada para o desenvolvimento da presente proposta foi com a metodologia da revisão sistemática da literatura 

(RSL), a qual busca a integração da informação acadêmica produzida em diferentes situações, locais e por 

diversos grupos de pesquisadores, possibilitando o conhecimento das evidências científicas existentes na área 

(GREENHALGH, 1997; MUÑOZ et al., 2002). Foram utilizadas algumas bases de dados como: ASFA: Aquatic 

Sciences and Fisheries Abstracts, OneFile (GALE), Aquatic Science Journals, Science Citation Index Expanded 

(Web of Science), Materials Science & Engineering Database e, também, os bancos e bases de dados nacionais e 

latino-americanos Forests, Environmental, Sciences, Public Health, Geotechnology e Biopolitics. Foram 

considerados todos os trabalhos levantados na pesquisa junto aos bancos e bases de dados selecionadas, de 

acordo com os critérios de período e idioma da publicação; tipo de estudo; e a pertinência do tema, além da 

análise direta ou indireta de geotecnologias aplicadas à legislação ambiental brasileira definidas para o presente 

estudo.  
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RESULTADOS  

 

Foram obtidos segundo o uso do método de revisão sistemática da literatura empregado no presente 

estudo e também quanto à utilização de geotecnologias aplicadas à legislação ambiental. Para a revisão 

sistemática da literatura, o levantamento bibliográfico efetuado conduziu, inicialmente, a uma quantidade de 

2150, 10 e 12500, 15 artigos científicos ao tema pesquisado em português e inglês, no cite www.google.com.br 

(google acadêmico) e www.periodicoscapes.gov.br, cuja palavras-chave foram referentes a geotecnologias 

aplicadas à legislação ambiental brasileira, respectivamente. Posteriormente, foram selecionados 104 trabalhos 

referentes exclusivamente a essa temática, incluindo, além de 29 artigos científicos, uma dissertação de 

mestrado, uma tese de doutorado defendidas em universidades brasileiras, um proceedings, sete cites acessíveis, 

28 de anais de congressos brasileiros e 35 livros, segundo as informações obtidas das bases de dados e periódicos 

selecionados.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa difundi um interesse crescente e atual, na busca por métodos geoambientais que 

utilizam-se de coleta e tratamento de informações espaciais e no desenvolvimento de sistemas, voltadas 

principalmente às análises próprias e particular de estudos ambientais por exemplo na detecção de alterações 

ambientais provocadas por algum agente antropogênico ou natural, visando o diagnóstico precoce de situações 

de risco. 

Essa revisão amplia a revisão sistemática presente na literatura como os encontrados pelos referidos 

autores, visando inovadoras reforços acadêmicas na área de geotecnologias aplicadas à legislação ambiental. 

Além da necessidade de motivar a opinião pública, incluindo a administração pública e os setores de produção 

privada, sobre a importância de adoção de novos meios de tecnologias geoambientais visando a intervenção nas 

políticas voltadas à gestão ambiental brasileira. Da mesma forma como utilizado por GALVÃO & PEREIRA 

(2014) onde apoiou-se também nesse método de revisão sistemática com estudos de melhor qualidade sobre o 

assunto em destaque à pesquisa.  

Baseado nos trabalhos desta apuração, considera-se que a adoção quanto ao uso de banco de dados 

atualizado, com informações georreferenciadas são de grande valia para a tomada de decisão na gestão e 

planejamento ambiental visando à preservação ambiental. 
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RESUMO: O presente artigo teve como objetivo caracterizar a geração de resíduos em 01 (um) 

estabelecimento comercial destinado ao preparo e comercialização de refeições, através do estudo da percepção 

ambiental dos trabalhadores desse restaurante inserido no polo gastronômico da Massagueira, município de 

Marechal Deodoro – AL, acerca da gestão de resíduos. Foram levantados dados bibliográficos e documentais 

acerca dos principais agravos de saúde e meio ambiente da região, classificados e caracterizados os principais 

resíduos gerados no estabelecimento. A pesquisa foi de abordagem qualitativa e exploratória. A coleta de dados 

dos trabalhadores do restaurante foi realizada através de entrevistas, questionário e observação participante. A 

análise e interpretação dos dados mostrou que os principais resíduos gerados são os restos de alimentos e 

vísceras provenientes do tratamento de peixes e crustáceos, e que frequentemente são jogados na lagoa 

Manguaba. Essa prática comum na região,vem impactando o meio ambiente, contribuindo para a poluição da 

lagoa. A relevância deste trabalho para a comunidade científica, foi  avaliar até que ponto o nível de impacto 

causado pelo descarte de resíduos sólidos na região está afetando o meio ambiente e a saúde da população local.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Descarte de resíduos, percepção ambiental, poluição. 

Solid waste generation by restaurants in the gastronomic center of 

Massagueira - AL: a study of environmental health risk perception 

 
ABSTRACT: The purpose of this article was to characterize the generation of waste in a commercial 

establishment destined to preparation and commercialization of meals through the study of the environmental 

perception of the workers of this restaurant located in the gastronomic center of Massagueira, municipality of 

Marechal Deodoro, about waste management. Bibliographical and documentary data about the main health and 

environmental conditions of the region were collected, classified and characterized the main residues generated 

in the establishment. The research was qualitative and exploratory. Data collection of restaurant workers was 

conducted through interviews, questionnaires and participant observation. The analysis and interpretation of the 

data showed that the main residues generated are the remains of food and viscera from the treatment of fish and 

crustaceans, which are often dumped in the Manguaba lagoon. This common practice in the region has been 

impacting the environment, contributing to the pollution of the lagoon. The relevance of this work to the 

scientific community was to assess to what extent the level of impact caused by solid waste disposal in the 

region is affecting the environment and the health of the local population. 

 
KEYWORD: Waste disposal, environmental perception, pollution. 

 

INTRODUÇÃO 

 
           O povoado Massagueira, localizado a 15 quilômetros de Maceió, divide-se em duas partes denominadas 

Massagueira de Cima e Massagueira de Baixo, e é um dos lugares mais famosos no que se refere à culinária 

típica de Alagoas, e está situado à margem da Lagoa Manguaba, cercado por grande área de manguezais. É nesta 

parte do município de Marechal Deodoro – AL onde se encontra uma variedade imensa de frutos do mar e da 

lagoa (COSTA, 2016)., a Massagueira de Cima é a região predominante da aglomeração do maior quantitativo 

das unidades de restaurantes da região, conforme destacado na figura 1. 

mailto:alancesar.moura@hotmail.com
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Historicamente, a pequena vila é habitada, sobretudo, por pescadores que tiram, diariamente, seu 

sustento das águas da Lagoa Manguaba, através da pesca de peixes e crustáceos, que, vendidos aos restaurantes 

estabelecidos na localidade, transformam-se nos mais apetitosos pratos e fomentam a economia do pequeno 

povoado (COSTA, 2016). 

Iguarias como massunin, sururu, camarão, caranguejo e peixes como a carapeba, uma exclusividade 

da costa alagoana, são matéria prima fornecida pela lagoa para o preparo de pratos deliciosos do dia a dia dos 

bares e restaurantes do local. 

(Sítio: http://eassim.net/massagueira-o-famoso-polo-gastronomico-alagoano-em-marechal/) 

Com a expansão imobiliária que atualmente atinge o litoral sul do Estado de Alagoas, verifica-se a 

presença de condomínios que estão se instalando na área, à margem da lagoa Manguaba, aumentando os 

impactos ambientais no povoado. 

 

 
Fig. 1 - Mapa do povoado Massagueira - Marechal Deodoro – AL (retirada do site 

https://www.google.com.br/maps/place/Massagueira) 

 

A situação ambiental do planeta, e a dificuldade, hoje que o homem encontra no descarte e 

gerenciamento de resíduos tornam-se relevantes para fomentar esse debate. Uma delas está assentada no 

entendimento de que os problemas ambientais, que assolam a sociedade contemporânea, são resultantes de um 

modelo de desenvolvimento econômico, optado pelas “civilizações” ditas modernas e fundado no discurso do 

progresso (Oliva Junior; Freire, 2013). 

Uma das maiores preocupações ambientais da atualidade é o acúmulo desordenado de lixo gerado pela 

atividade humana. Grande parte desses resíduos tem como destino os aterros sanitários, e não menos grave, sem 

que haja planejamento. Estudos científicos, no entanto, propõem o manejo adequado desses dejetos, tais como: a 

coleta seletiva, destinação adequada e reciclagem que são atividades atreladas ao conceito de desenvolvimento 

sustentável (RUBERG  et al., 2009;  DIAS e PAIXÃO, 2010). 

O interesse pelo estudo dos resíduos sólidos tem aumentado na atualidade, uma vez que a quantidade 

de lixo gerada em todo o mundo tem crescido, provocando altos gastos financeiros, e podendo também provocar 

danos irreparáveis ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população, devido ao mau gerenciamento 

(CUNHA; CAIXETA FILHO, 2002). 

Em 2010 foi sancionada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) Lei 12.305/2010, a qual no 

Art. 13 classifica os resíduos sólidos segundo a sua origem (PNRS, 2010, p.3). 

Segundo SOUZA et al. (2011), os restaurantes são grandes produtores de resíduos e, o principal deles 

é o orgânico. No caso dos resíduos gerados em bares e restaurantes, são considerados resíduos comerciais, e a 

responsabilidade de seu gerenciamento, ou seja, coletar, transportar e dar um destino final correto é do poder 

público, o que, entretanto, não isenta os estabelecimentos comerciais da responsabilidade, nas fases iniciais do 

gerenciamento, de promoverem a diminuição da geração e acondicionamento adequado. 

A ausência de um sistema de coleta e reciclagem dos resíduos sólidos, quer seja ele gerenciado pelo 

poder público ou pela própria comunidade, segundo BRAGA et al. (2005), é uma porta aberta para se impactar o 

meio ambiente, e para a proliferação de vetores de doenças (ratos, baratas, mosquitos, moscas, parasitas, etc.), 

crescimento acelerado de pragas nas proximidades do local de descarte, poluição do solo, das águas superficiais 

(córregos, lagoas, riachos, mangues etc) e subterrâneas. 

http://eassim.net/massagueira-o-famoso-polo-gastronomico-alagoano-em-marechal/
https://www.google.com.br/maps/place/Massagueira


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

393 

 Os restaurantes, onde são preparadas grandes quantidades de refeições, são grandes produtores de 

resíduos e, o principal deles é o orgânico (SOUZA et al., 2011). 

É natural que a população que habita regiões à beira de lagoas e cercadas de manguezais, como é o 

caso do povoado Massagueira, necessite dos recursos extraídos da biodiversidade local para seu sustento. 

Segundo Sachs (2000), o incentivo à conservação desta, consiste em um fator fundamental para que tal 

população continue a usufruir de tais recursos. 

O polo gastronômico da Massagueira, por se tratar de uma região localizada em meio a um grande 

ecossistema, às margens da lagoa Manguaba, e por concentrar sua atividade econômica principalmente na 

produção de alimentos, tem na elevada produção de resíduos sólidos e nas dificuldades do seu gerenciamento um 

grande desafio a enfrentar.  

Grande parte o lixo gerado pelos restaurantes do povoado Massagueira é orgânico, tais como: vísceras 

de peixes, restos de vegetais, restos de alimentos, cascas de crustáceos etc; e esses, especialmente, são um 

problema para os donos dos restaurantes situados no polo. Por serem extremamente perecíveis, de rápida 

decomposição, não podem ficar por muito tempo nas lixeiras, uma vez que exalam mau cheiro, atraindo moscas 

e outros animais. Daí, muitos restaurantes descartarem esse lixo na lagoa Manguaba, impactando o meio 

ambiente. Devido à falta de saneamento básico no povoado, as águas servidas das cozinhas e sanitários dos 

restaurantes são canalizadas por redes clandestinas, que despejam na lagoa, inclusive fezes. 

Os resíduos inorgânicos como latinhas de refrigerante, papelão, garrafas PET, tampinhas de metal e de plástico, 

também são, comumente, encontrados nas margens da lagoa, o que coloca em risco sua sobrevivência. 

Dentro desse cenário, é notório o processo antrópico pelo qual passa o povoado Massagueira, bem 

como a Lagoa Manguaba, esta, tendo como consequência, a redução da sua capacidade de continuar fornecendo 

a matéria prima para a culinária local, e a subsistência a grande parte de seus habitantes. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo classificar e caracterizar os principais resíduos 

sólidos gerados em 01 (um) restaurante no pólo gastronômico da Massagueira, município de Marechal Deodoro 

– AL, através do estudo da percepção ambiental dos trabalhadores deste estabelecimento. Como também, 

levantar dados bibliográficos e documentais acerca dos principais agravos de saúde e meio ambiente do 

povoado, e Identificar a percepção ambiental dos trabalhadores com relação aos riscos causados pelos resíduos 

sólidos gerados. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Área do Estudo 

 

             A pesquisa foi realizada em um restaurante localizado no polo gastronômico da Massagueira, povoado 

pertencente ao município de Marechal Deodoro – AL,  

              A Massagueira se destaca por apresentar como atividade econômica exclusivamente a produção de 

alimentos através de seus restaurantes, sendo o maior polo gastronômico da região metropolitana de Maceió. A 

produção é feita  durante todo o ano, e tem como tradição os pratos preparados a partir de frutos do mar pescados 

na própria região, e que é uma referência na gastronomia tipicamente alagoana, sendo frequentado diariamente 

por moradores das cidades vizinhas, principalmente Maceió, e por turistas de todos lugares. 

             Considerou-se para seleção do local do estudo: 

a) Apresentar como atividade econômica exclusivamente a produção de alimentos, sendo o local onde se 

encontra a maior concentração de restaurantes da região, com produção durante todos os meses do ano; 

b) O restaurante mais frequentado. 

 

 

Amostra 

A amostra foi composta por 3 (três) trabalhadores do restaurante Piloto, localizado no polo 

gastronômico da Massagueira. O estabelecimento atualmente conta com cerca de 10 funcionários, distribuídos 

nos setores de cozinha (preparo de refeições e limpeza de utensílios), aqui chamado de Entrevistado Vermelho; 

atendimento ao público (garçons e cobrança), Entrevistado Verde; e administrativo (gerência e proprietário), 

Entrevistado Azul, tendo sido escolhido um representante de cada um desses setores. 

A pesquisa foi realizada em dois momentos: no primeiro foi realizado um estudo preliminar de caráter 

quantitativo, que teve como finalidade realizar um diagnóstico inicial do conhecimento que os trabalhadores do 

restaurante têm sobre gerenciamento e descarte de resíduos sólidos, e caracterizar o perfil. Nessa etapa, os dados 

foram coletados através da aplicação de um questionário. O gráfico 1 avalia as questões de caráter objetivo. 
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Gráfico 1 

 

              Perez et al. (2006) define  a entrevista como um tipo de  conversação em que se exercita a arte de 

formular perguntas e obter respostas, e que tem como finalidade compreender as perspectivas que têm os 

entrevistados sobre suas ideias, valores, práticas, situações que têm vivido, entre outras. 

              O segundo momento do estudo teve caráter qualitativo, tendo a finalidade de entender as práticas e 

atitudes dos trabalhadores quanto ao descarte de lixo, durante a realização do preparo de alimentos, identificando 

a percepção desses trabalhadores quanto aos riscos e danos à saúde decorrentes do descarte inadequado dos 

resíduos. Nesse momento os dados foram coletados a partir de entrevistas e da observação participante, e 

priorizou-se a comparação da geração e descarte de resíduos sólidos com a interpretação das respostas obtidas 

nas entrevistas com a população pesquisada.   

A observação participante consiste em um processo que contempla sistematicamente o desenvolvimento da vida 

social, onde não se manipula nem modifica nada. Busca observar uma situação com a finalidade de obter o 

máximo de informações possíveis das pessoas e do contexto onde vivem (PEREZ et al., 2006). 

A entrevista semiestruturada foi realizada com cada entrevistado em um lugar privativo escolhido por 

ele (escritório ou sala disponível). As respostas e comentários forão gravados em um aparelho de áudio. No que 

concerne ao roteiro de entrevista semiestruturada, Minayo, 2010, traz que para essa modalidade de abordagem, o 

roteiro deve desdobrar os vários indicadores considerados essenciais e suficientes em tópicos que contemplem a 

abrangência das informações esperadas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Buscou-se analisar a percepção ambiental dos trabalhadores do restaurante acerca da gestão de 

resíduos e, através da análise de conteúdo do conjunto de entrevistas, foram identificados temas como: conceitos 

de meio ambiente e resíduos sólidos, atores responsáveis pela produção de resíduos sólidos, impactos causados 

pelos resíduos, atores responsáveis pela manutenção do ambiente e atitudes individuais capazes de contribuir 

com a manutenção da saúde ambiental.  

Nesse aspecto os atores participantes demonstraram relativo conhecimento sobre a importância do 

meio ambiente, entendendo que precisam mudar suas atitudes diárias em relação à natureza, mas ao mesmo 

tempo, não sabendo como fazê-lo. Têm consciência de que não estão contribuindo corretamente com a 

conservação do meio ambiente, por exemplo, ao não fazerem a coleta seletiva dos resíduos, e justificam que 

seria perda de tempo, uma vez que a gestão de resíduos do município também não é seletiva e todos os resíduos 

sólidos são misturados no momento da coleta. 

Dentre os entrevistados, houve relatos contraditórios, a exemplo do Entrevistado Azul que, quando 

perguntado se acha importante a coleta seletiva para o meio ambiente, respondeu: 

 

“Sim, porque é uma maneira de poluir menos, né? Porque aí com o ‘lixo seletivo’ você vai saber para onde 

aquele lixo vai, para não prejudicar a natureza.” 

 

No entanto, quando perguntado se sabia para onde vai o lixo recolhido pelo caminhão da coleta, respondeu: 
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(risos) “Só sei que eu faço o meu; boto ele aqui na porta e ele recolhe. Agora, para onde vai eu não sei.” 

 

             Com relação aos dados qualitativos coletados a partir da realização das entrevistas, aplicou-se a técnica 

de análise de discurso. A análise de discurso consiste numa abordagem que tem como objetivo compreender o 

modo de funcionamento, os princípios de organização e as formas de produção social do sentido, ponderando de 

maneira ampla sobre as “condições de produção e apreensão da significação de textos produzidos nos mais 

diferentes campos, a exemplo do sócio-político” (MINAYO, 2004). 

            Com relação aos impactos causados pelos resíduos, foi verificada uma maior preocupação pelos 

funcionários que trabalham na cozinha. Esses trabalhadores falaram que, ao receberem os resíduos recolhidos 

pelos garçons, fazem uma seleção prévia dos resíduos orgânicos e inorgânicos. Segundo eles, essa seleção, ainda 

que incipiente, evita que materiais poluentes como tampinhas de garrafas, plásticas ou de metal, lacres de 

latinhas de refrigerante e cervejas, copos descartáveis etc, sejam jogados na lagoa. A preocupação em ter essa 

atitude, é por já terem ouvido falar que esses materiais, quando jogados no meio ambiente, levam muito tempo 

para se degradarem, e acabam matando os peixes. 
A entrevista serviu como uma ferramenta que demonstrou as impressões dos entrevistados e suas 

memórias, recordações sobre o passado, e revelou também o não dito, considerando diversos aspectos e, 

especialmente, as impressões contidas na oralidade e outras expressões envolvendo a geração de resíduos e sua 

percepção sobre os agravos ao meio ambiente e saúde da população. 

Neste estudo, a observação participante teve a finalidade de visualizar e entender o processo de 

produção artesanal e as práticas e atitudes dos trabalhadores do restaurante durante a manipulação e elaboração 

dos alimentos. Os dados observados foram registrados em diário de campo. Também foi utilizada câmara 

fotográfica para registro de situações de interesse do estudo. 

 

CONCLUSÃO  

 

Espera-se que este estudo contribua para a formação de uma consciência ambiental acerca do descarte 

de resíduos pelos trabalhadores de restaurantes do pólo gastronômico da Massagueira. Também que sirva de 

base para a viabilização de políticas públicas para criação de parcerias público-privadas para implantação de 

programas de coleta seletiva, cooperativas de reciclagem e outros tipos de iniciativa da sociedade, bem como 

orientar a implantação de programas de educação ambiental que deem suporte sustentável para os 

estabelecimentos comerciais da região do polo gastronômico da Massagueira, de acordo com o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei no. 12.305/2010), o qual prevê que cada município promova o destino adequado e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo relatar e refletir sobre a experiência vivenciada na Escola 

Municipal de Educação Básica Maria José de Carvalho no município de Santana do Ipanema, enfatizando o 

planejamento, implantação e condução de uma horta escolar agroecológica possibilitando a realização de 

diversas atividades pedagógicas direcionadas para temas como educação ambiental e segurança alimentar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hortaliças, Alimentação saudável, Estudantes. 

 

ABSTRACT: The present work aims to report and reflect on the experience of Maria José de Carvalho 

Municipal School of Basic Education in the city of Santana do Ipanema, emphasizing the planning, 

implementation and conduction of an agroecological school garden, enabling the accomplishment of several 

directed pedagogical activities for themes such as environmental education and food security. 

 

KEYWORDS: Vegetables, Healthy Eating, Students. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A implantação de horta escolar permite a reflexão da comunidade escolar sobre questões ambientais, 

nutricionais e qualidade de vida. As hortas agroecológicas podem ser utilizadas como espaços pedagógico de 

aprendizagem, tornando o ambiente escolar mais agradável, com inclusão de área verde produtivas (BARBOSA, 

2008). 

É de fundamental importância a construção de hortas orgânicas em escolas públicas, uma vez que 

proporcionará a conscientização alimentar, com hortaliças. Além de incluir momentos de reflexão sobre a 

preservação ambiental, seja com ações de reciclagem ou com a preservação dos recursos naturais (MORGADO, 

2008). 

A implantação e manutenção dessas áreas no ambiente escolar, entretanto, exigem alguns desafios para 

sua consolidação seja em proporcionar a segurança alimentar depende de fatores como disponibilidade, acesso e 

qualidade dos alimentos oriundos das áreas urbana e/ou rural, como também, proporcionarem novos hábitos 

alimentares adequados e incentivar a comunidade estudantil a informação e da aprendizagem de novos 

conceitos. 

 

 

HORTA ORGÂNICA NA ESCOLA 

 
A horta orgânica no meio escolar trouxe grandes desafios para escola, como o de conscientizar as 

crianças e não destruí a horta, preservação e cuidados com a mesma, colaboração dos educadores, 

coordenadores, direção e demais funcionários que foram responsáveis para construção da horta na escola. Para 

construção das plantações das hortaliças foi pesquisado o espaço na escola, observando o melhor lugar para os 

canteiros, estando mais arejado, tendo sol, perto da água para facilitar a irrigação, terreno drenado, com 

exposição ao vento e solo apropriado. 

“Com uma pequena horta na escola ou em casa pode-se ter verduras e legumes fresquinhos e sadios o ano 

inteiro, com baixo custo, bastando para isso que a terra seja adubada, molhada e tratada com carinho” 

(FERNANDES; ANAMI; SANTOS; EKLUND & CARVALHO, 2007, p.6). 

O secretário de Agricultura Luiz Carlos atendeu e orientou em seu gabinete sobre as necessidades para 

construção da horta e mandou o diretor de meio ambiente Emanuel examinar o local na escola, observando se 

tinha espaço para ser feita a horta, o mesmo constatou que sim, então veio à assistência técnica com o técnico em 

agropecuário Fabiano Damasceno para auxiliar na realização da horta. Os alunos se empenharam, interagiram e 

participaram de todas as etapas da horta. 
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PALESTRA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA OS ALUNOS 
 

Realizou-se uma palestra para toda escola, nos dois turnos: matutino e vespertino, atendendo ao público 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1ª ao 5º ano. Explicou-se a importância de uma alimentação 

saudável, quais alimentos são realmente saudáveis, o que podemos comer, mostraram-se várias imagens de 

crianças com obesidade, crianças desnutridas, frisou-se os 10 piores alimentos e também discorremos de 

questões pertinentes a respeito dos benefícios que os alimentos verdes trazem. 

Segundo a autora Aquilla (2011, p. 14)  

 
Acreditamos que mediante uma Educação Alimentar nas escolas seja possível chegar a essa desejada 

Segurança Alimentar e Nutricional. Enquanto processo recíproco, criativo e interativo de ensino e 

aprendizagem entre duas ou mais pessoas, a educação escolar pode ampliar o acesso à informação sobre 
saúde e nutrição. No âmbito das escolas, a começar pelo planejamento pedagógico, passando pelas 

atividades em sala de aula, e chegando aos diferentes momentos de recreação, ou mesmo às atividades 

“extramuros”, é possível proporcionar aprendizagens que favoreçam uma nova postura em relação ao ato 
de comer. Ao mesmo tempo, é importante valorizar – individualmente e em grupo – o prazer da 

alimentação e estimular uma relação equilibrada com os alimentos e com os diversos saberes do currículo 

escolar. 
 

 

Pontuaram-se os hábitos errados de se alimentar, mostrando, além disso, os alimentos adequados para 

saúde e bem estar humano. Abordaram-se perguntas como: Por que se alimentar bem? 

Os educandos observaram a pirâmide alimentar, viram figuras que revelavam os verdadeiros vilões da 

saúde, foi incentivado aos estudantes a terem uma alimentação correta com: frutas, verduras e legumes. 

Destacando a necessidade de beber bastante água no decorre do dia, evitar refrigerantes, praticar atividade física 

e entre outros cuidados. 

Ocorreram ainda no transcorre da palestra, dinâmicas com músicas e exercícios físicos, se mostraram 

dois vídeos educativos com os seguintes temas: Alimentação Saudável e Importância da Alimentação Saudável. 

 

 

TIPOS DE HORTALIÇAS UTILIZADAS NA PLANTAÇÃO 
 

Escolheu-se três tipos de hortaliças para plantar e em seguida separar as sementes para mostrar as 

crianças, iniciando as covas para plantar, feito isso, começou- se plantar e depois irrigamos. A partir daí 

começou o processo de irrigação pela manhã e a tarde, irrigando todos os dias, sempre nos dois turnos, fazendo 

também a limpeza e tirando as ervas daninhas. 

Os tipos de hortaliças utilizadas na plantação foram três, folhas: alface, Ervas: cebolinha e coentro, 

sendo a alface e a cebolinha hortaliças que podem ser plantados o ano todo e o coentro nos meses de setembro, 

outubro e novembro. E cada hortaliça possui qualidades individuais no seu período de vida, tendo meses 

específicos para plantar, devendo receber uma boa quantidade diária de água, sol e nutrientes para que se 

desenvolvam melhor. Não podendo ser muito encharcada, nem deixar o solo seco de mais, tendo cuidados com 

as pragas e ervas daninha. 

A alface pode ser servida na merenda escolar na salada, a cebolinha e coentro também, podendo ser 

usados para temperar e saborear as carnes tanto de frango como bovina, em sopas e diversos pratos saudáveis de 

acordo com o cardápio escolar que é seguido por orientação de uma nutricionista da escola. 

 

 

A IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL DAS HORTALIÇAS NA ALIMENTAÇÃO 

 
Vale ressaltar que a nutrição alimentar é de suma importância na saúde dos indivíduos, pois impede o 

desenvolvimento de uma série de doenças. É importante incluir as hortaliças no habito alimentar suprindo sais 

minerais (cálcio, fósforo e ferro) e vitaminas que ajudando a controlar e manter o desempenho no sistema 

digestivo. 

“Acreditamos na necessidade de inserir urgentemente a Educação Alimentar em todas as realidades escolares e, 

assim, preparar melhor o aluno para suas escolhas alimentares” (AQUILLA, 2011, p. 32). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante dos resultados alcançados com esse trabalho promoveu um importante instrumento de 

aprendizagem e de construção de uma cultura socioambiental sustentável. Assim, além de possibilitar uma série 
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de opções pedagógicas para trabalhar conteúdos abordados em sala de aula, a horta permite que os discentes 

despertem o interesse por hábitos mais saudáveis e o contato com o meio ambiente. 

Além disso, é possível trabalhar questões relacionadas à alimentação saudável e educação ambiental de 

forma contextualizada, lúdica e prazerosa, o que proporciona um maior aproveitamento dos conteúdos 

curriculares, a incorporação e vivência de novos valores, habilidades e atitudes nas relações as questões 

socioambientais. 

O estágio proporcionou uma experiência ímpar, seja na sala de aula ou em atividades no campo. Como 

observadora cada dia aprendia algo novo e complementar, consolidado os conteúdos aprendidos ao longo do 

Curso Técnico em Agropecuária, resolvendo problemas seja simples ou complexos, demostrando segurança e 

inclusão de potencialidades interessantes, tais como: iniciativa, criatividade, senso crítico, autonomia, 

capacidade e aplicação do conhecimento baseados nos princípios éticos profissionais. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar o ICMS ecológico, inciativa oriunda do estado do 

Paraná em 1991 e adotada, na contemporaneidade, por 18 estados do Brasil. Em Alagoas, a inciativa não foi 

colocada em prática, impactando nas unidades de Conservação (UC´s), sobretudo, dada a incapacidade 

municipal. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva a analisar os potenciais impactos do ICMS ecológico no 

Estado de Alagoas. Para tanto, utilizará dados financeiros das cidades e informações ambientais das unidades de 

conservação territorialmente localizadas em Alagoas. A análise dos dados contábeis dos municípios e dos planos 

de manejos das unidades de proteção permanente indicam dificuldades financeira na corresponsabilidade dos 

entes locais, que poderia ter solução com a aplicação do tributo. A iniciativa do ICMS-E é tema de discussão e 

relevância, principalmente por não criar novos tributos, só redirecionar recursos já existentes. 

 

PALAVRAS CHAVE: Gestão Ambiental; Alagoas; Desenvolvimento e meio ambiente. 

 

Ecological ICMS in Brazil: a way for the protection of the Alagoas 

Conservation Units 
 

ABSTRACT: The present work has the objective of analyzing the ecological, initiative ICMS originating in 

the state of Paraná in 1991 and adopted, contemporaneously, by 18 states of Brazil. In Alagoas, the initiative was 

not put into practice, impacting on Conservation Units (UC's), especially given the municipal incapacity. In this 

sense, the present work aims to analyze the potential impacts of the ecological ICMS in the State of Alagoas. To 

do so, it will use financial data of the cities and environmental information of the conservation units territorially 

located in Alagoas. The analysis of the accounting data of the municipalities and the plans of management of the 

permanent protection units indicates financial difficulties in the co-responsibility of the local entities, which 

could have solution with the application of the tax. The ICMS-E initiative is a topic of discussion and relevance, 

mainly for not creating new taxes, only redirect existing resources. 

 

KEYWORD: Environmental management; Alagoas; Development and environment. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O ICMS ecológico é uma iniciativa que suscita alguns debates técnicos e acadêmicos. 

Assim, o objetivo do trabalho é demonstrar a emergência de um debate mais célere em 

Alagoas. Para tanto, o objeto do trabalho tem por objetivo analisar o protagonismo do ente 

municipal na matéria ambiental, tendo o ICMS ecológico como alternativa financeira para os 

entes locais. 

Não obstante, a análise será restrita para Alagoas, segmentada em dois objetos 

principais: os dados financeiros das unidades de conservação sustentáveis do Estado de 

Alagoas e; informações ambientais disponíveis para as cidades. E por fim, a conclusões do 

trabalho. 
 

 

Os municípios e o meio ambiente 

 

Como já ressaltado na introdução, a legislação brasileira compreende que é 

responsabilidade conjunta dos entes federados o estabelecimento e gestão do meio ambiente, 

com destaque para as unidades de conservação, minimizar os efeitos negativos da ação 
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humana e se articularem afim de gerir de forma eficaz as unidades, por meio do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

Mais próximas das demandas locais, cabe às prefeituras prover mecanismos para 

assegurar a população a qualidade ambiental no território local, quer seja com recursos 

próprios, ou através de parceiras entre União e /ou Estados. Todavia, o mecanismo é apenas 

formal. 

Até os dias atuais, o federalismo ambiental trino brasileiro persiste restrito apenas a seu 

enunciado formal. A estreiteza das regras adotadas para estruturar as relações federativas no 

campo ambiental debilita o pleno exercício do mandato municipal e alimenta permanente 

tensão entre a dimensão do poder-dever das atribuições ambientais dos municípios e o 

abandono a que estão relegados para exercê-las. As atividades que exigem cooperação 

intergovernamental têm sido desenhadas casuisticamente, programa a programa. A 

corresponsabilidade em matéria ambiental traz consigo necessidade de regras e mecanismos 

efetivos para o exercício da cooperação. Inexistindo condições operacionais para o exercício 

da competência comum, os Municípios brasileiros se encontram no desamparo para cumprir 

com seu mandato ambiental – se não dispõem dos recursos e capacidades requeridos por 

seus próprios meios, a tendência é a inércia e a abdicação do exercício de seu mandato 

ambiental.  (NEVES, 2014, P.33/34) 

Diversos fatores justificam a inércia das municipalidades. Sob a perspectiva financeira, 

o orçamento de mais de 80% das prefeituras é vinculado ao pagamento de pessoal. Aliado a 

isso, as próprias imposições legais (como a Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/2000) 

interferem nos investimentos governamentais, comprometendo várias áreas as quais a gestão 

municipal é responsável.   

Nesse quadro, poucas são as alternativas municipais para fazer valer a ação coercitiva 

do Estado na matéria ambiental, embora existam. O ICMS ecológico é, certamente, uma das 

alternativas mais relevantes na contemporaneidade.  

 

 

ICMS Ecológico 

 

Iniciado no Estado Paraná na década de 1990, o ICMS ecológico buscou a compensação 

para municípios que eram impedidos de utilizar seu solo para atividades econômicas, 

prejudicando assim sua arrecadação. A iniciativa, considerada exitosa, evoluiu e atualmente 

serve como incentivo econômico para municípios com ações efetivas de proteção natural.  

Segundo ao artigo 158 da Constituição Federal, 25% do montante arrecadado pelos 

estados, através do Imposto de Circulação de mercadorias, devem ser repassados aos 

municípios, segundo critérios da Lei estadual. Nesse contexto, a compensação por tributos 

ambientais se enquadram no suposto legal. Depois do estado do Paraná, também adotaram o 

ICMS Ecológico São Paulo (1993), Minas Gerais (1995), Amapá (1996), Rondônia (1996), 

Rio Grande do Sul (1997), Mato Grosso (2000), Mato Grosso do Sul (2000), Pernambuco 

(2000), Tocantins (2002), Acre (2004), Rio de Janeiro (2007), Ceará (2008), Piauí (2008), 

Goiás (2011), Paraíba (2011) e Pará (2012). 

Objeto de pesquisas acadêmicas em diversas áreas de conhecimento (Geografia, 

Ciências florestais, direito, políticas públicas e economia, dentre outras), é possível fazer um 

balanço das principais características do tributo ambiental. 

 Loureiro (2002), João (2004), Denardin, Loureiro e Zulzbach (2008), Fonseca (2014) e 

Conti (2015) ressaltam a criação de novas UCS como um dos marcos da implementação do 

ICMS-E. Quanto à eficiência do tributo para proteção ambiental, as análises são contraditórias 

para os autores supracitados. Observa-se que a análise descritiva na maioria dos trabalhos, 
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aliado as dificuldades em mensurar (ou avaliar) indicadores ambientais são um dos 

condicionantes para as análises do ICMS-E. Todavia, alguns apontamentos são levantados: 

Loureiro (2002) defende avanços na proteção ambiental após o tributo no território 

Paranaense, mas recomenda a adoção de critérios ambientais mais efetivos, atrelado ao 

normativo jurídico do tributo. 

 
O ICMS Ecológico contribuiu para a melhoria da conservação da biodiversidade no 

Estado do Paraná, em especial quando combinado com outros instrumentos de 

política pública ou em parceria entre entes federados, em especial os próprios 

municípios beneficiados. (Loureiro,2002, p.151) 

 

 

João (2004) identifica a inserção de um índice ecológico para conservação da 

biodiversidade como relevante em cenários projetados, embora gere externalidades entre as 

municipalidades. 

Denardin, Loureiro e Zulzbach (2008) demonstram o protagonismo do tributo ambiental 

em algumas cidades do litoral paranaense. Não obstante, aponta o desconhecimento da 

população sobre o Imposto e seu posicionamento (contrário e a favor) como pontos em 

destaque. 

Fonseca (2014) analisa o ICMS-E no município de Minas Gerais, faz um balanço geral 

do Imposto ambiental e propõe uma nova tabela que ampliaria as transferências para os 

municípios. Todavia, não justifica como o mero aumento arrecadatório implicaria em um 

melhor processo protetivo. 

Por fim, Conti (2015) ressalta que o desvio de finalidade do ICMS-E é visível em 

munícipios selecionados do Rio de Janeiro. 

 Além dos trabalhos citados, é relevante a análise econômica de Fernandes (2008). A 

autora busca analisar o ICMS de Minas utilizando metodologias econométricas, 

demonstrando um aumento no número de benefícios (entre os anos 1997/2006), uma relação 

inversa entre aumento populacional do município e tamanho da área protegida e uma 

influência positiva na utilização do critério “unidade de conservação” para repartição da fatia 

tributária. Assim, a autora conclui que existe uma relação positiva entre o tributo e a 

conservação dos ambientes legalmente protegidos, embora não utilize indicadores ambientais 

para conferir tal premissa, além de recomendar a exigência de mecanismos de verificação de 

qualidade nas UCs. 

 Nesse contexto, a bibliografia existente já indica a relevância do ICMS ecológico, o 

que aliado as de proteção existentes no estado de Alagoas, contribuiria para uma proteção 

mais efetiva. Sobre as áreas de conservação de Alagoas temos: 

 

Tabela I: Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Ambiental de Alagoas 

Esfera Administrativa Nº de Unidadades de conservação (UCs) Nº de Ucs que são APAs 

Federal 13 2 

Estadual 12 5 

Municipal 0 0 
 Elaboração: própria, com base em Ministério do Meio Ambiente. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A metodologia utilizada na pesquisa depende da natureza do estudo, esta pode ser 

definida pela concepção de pesquisa. Malhotra (2006) afirma que corresponde à estrutura para 
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a realização de um projeto de pesquisa. Essa estrutura detalha os procedimentos necessários 

para resolver os problemas de pesquisa identificados.  

Para uma análise quantitativa, objeto do presente estudo, recorre-se ao método 

estatístico. Tal método permite a obtenção de uma análise simplificada, utilizando elementos 

complexos, como políticas, econômicos ou sociológicos. (MARKONI; LAKATOS, 2003) 

Definido o método, foram levantados os dados que subsidiarão a pesquisa. Para 

compreender o crescimento populacional das cidades, foram utilizados dados do censo 

demográfico, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o 

estudo e análise da gestão ambiental nos municípios alagoanos se apoiou nos dados da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), base Finanças do Brasil (FINBRA), entre os anos 

2006 a 2012. Os dados ambientais foram recolhidos no Ministério do meio ambiente (MMA), 

que possuem um banco de dados sobre Unidades do Conservação (UCs) do Brasil. 

Segmentando pelas Unidades de conservação sustentáveis de Alagoas, foram analisados 28 

municípios alagoanos, abrangidos pelas Apas
11

, configurando a seguinte classificação: Grupo 

1 – APA Costa dos Corais (Barra de Santo Antônio, Japaratinga, Maceió, Maragogi, 

Paripueira, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Luís do Quitunde e São 

Miguel dos Milagres); Grupo 2 – APA Catolé e Fernão Velho (Coqueiro seco, Rio Largo, 

Santa Luzia do Norte e Satuba); Grupo 3 – APA de Muricí ( Branquinha, Colônia Leopoldina, 

Joaquim Gomes, Matriz de Camaragibe, Messias, Murici, Novo Lino e União dos Palmares); 

Grupo 4 – Municípios Não abrangíveis
12

 (Flexeiras, Marechal Deodoro e São José da Laje). 

Para facilitar a compreensão dos dados, serão utilizados indicadores, que 

denominaremos de índices de gestão pública ambiental, tornando possível comparar o esforço 

e desempenho do ente público, no que se refere a gestão ambiental.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir das análises, é possível observar os baixos índices de gestão ambiental dos 

municípios alagoanos, como aponta o qual relaciona a média da gestão ambiental
13

 e a relação 

entre transferências voluntárias
14

. Esses baixos índices se justificam pela não adoção ICMS 

Ecológico, tendo por base os apontamentos da literatura sobre a relevância do tributo; 

reduzido número de convênios, com finalidades ambientais, firmados entre municípios e 

demais esferas administrativas, levando em conta que no período analisado (2006 – 2012) 

somente Maceió realizou esse tipo de convênio, e; a falta de cultura de gestão ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
11 

Algumas Apas não apresentam precisão suficiente para análise espacial dos municípios abrangidos, são elas: 

Murici, Piaçabuçu e Pratagy. Entretanto, a APA de Murici foi considerada, para fins de análise, como abrangente 

dos munícipios que tem em seu território parte da APA, conforme mapa do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade. 
12

 Os demais municípios não abrangidos pelas Apas, foram classificados em categoria de “Municípios Não 

abrangíveis” 
13

 Quociente entre despesas com gestão ambiental e despesas totais por município  

14 Quociente entre transferências voluntárias, oriundas do convenio entre o ministério do meio ambiental e o 

município, em relação as receitas totais. 
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Gráfico I: Média dos Índices de Gestão Ambiental e Transferências voluntárias por grupo 

(2006 - 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboração: própria, com base Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

 

 

CONCLUSÃO  

 

 O ICMS ecológico é uma inciativa consolidada em muitos Estados Brasileiros. 

Considerando a insuficiência financeira das cidades, que acabam tornando a matéria 

ambiental muitas vezes impraticável, dispor de recurso exclusivos para esse fim seria 

impactante, como os trabalhos acadêmicos supracitados já demonstram.  

Os dados financeiros de Alagoas indicam uma participação ínfima da matéria ambiental 

nos municípios alagoanos. Os contingentes médios de gastos das prefeituras alagoanas 

comtemplam que as APAS não são relevantes, bem como é inexistente transferência 

voluntárias significativas para gestão de unidades, conforme analise no portal de transparência 

federal. Nesse contexto, a iniciativa do ICMS-E é tema de discussão e relevância, 

principalmente por não criar novos tributos, só redirecionar recursos já existentes. Tal 

perspectiva para o caráter local, já foi demonstrado por Calheiros (2013), mas não avançou o 

campo discursivo.  
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RESUMO: Este artigo analisou os Impactos advindos da atividade hoteleira com influências no Meio Ambiente, 

mais precisamente no espaço compreendido entre as praias de Ponta Verde e Cruz das Almas – Maceió/AL. A 

metodologia utilizada foi de um estudo transversal descritivo, com abordagem quali-qualitativa, a natureza da 

investigação, a abordagem foi do tipo não probabilística por conveniência, com aplicações de questionários nos 

meios de hospedagem que aceitaram participar da pesquisa. Os meios de hospedagens exercem grande 

influência sobre a população autóctone e turística, sendo responsáveis por inúmeros aspectos positivos e 

negativos, onde o tratamento dispensado ao destino dos resíduos sólidos e líquidos foram objetos de 

pesquisa, bem como a Identificação das formas de descartes dos resíduos sólidos e líquidos, o grau de interesse 

dos turistas pela destinação dos resíduos produzidos pelos meios de hospedagens, Identificação das ações de 

sustentabilidade ambiental, desenvolvimento de palestras com objetivo de contribuir para um maior 

esclarecimento e divulgação das formas adequadas de consumo, tratamento e descarte de resíduos oriundos da 

atividade hoteleira com a elaboração de uma cartilha e classificar os principais tipos de resíduos líquidos e 

sólidos. 

 

PALAVRAS CHAVE: meio de hospedagem, sustentabilidade ambiental, resíduos. 

 

Impacts of the hotel activity on the Environment in the municipality of 

Maceió - Alagoas, Brazil 

 
ABSTRACT: This article analyzes the Impacts of the hotel activity with influences on the Environment, more 

precisely in the space between the beaches of Ponta Verde and Cruz das Almas - Maceió / AL. The methodology 

used was a cross-sectional descriptive study, with qualitative-qualitative approach, the nature of the research, the 

approach was non-probabilistic for convenience, with applications of questionnaires in the hosting media that 

accepted to participate in the research. The means of lodging exert a great influence on the native population and 

tourist, being responsible for numerous positive and negative aspects, where the treatment given to the 

destination of the solid and liquid residues were objects of research, as well as the Identification of the forms of 

discards of the solid residues and liquids, the degree of interest of the tourists for the destination of the residues 

produced by the means of lodging, Identification of the actions of environmental sustainability, development of 

lectures with the objective of contributing to a greater clarification and dissemination of the appropriate forms of 

consumption, treatment and waste disposal originating from the hotel activity with the preparation of a booklet 

and classifying the main types of liquid and solid waste. 

 

KEYWORD: means of lodging, environmental sustainability, waste. 

 

 

 

 

 

mailto:nathalia_malta@gmail.com
mailto:glaudistone.ferreir@gmail.com


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

407 

INTRODUÇÃO 
 

O turismo como setor econômico apresenta-se com duplicidade de sentido, dependendo da forma que é 

explorado. Preserva ou destrói a ecologia e os valores socioculturais; valoriza o patrimônio histórico-cultural ou 

depreda-o; auto-realiza ou aliena o homem; integra populações ou segrega-as (PAIVA 1998).  

Os meios de hospedagens exercem grande influência sobre a população autóctone e turística, sendo 

responsáveis por inúmeros aspectos positivos e negativos, onde o tratamento dispensado ao destino dos resíduos 

sólidos e líquidos serão pesquisados. 

Em face à raridade de elementos de pesquisas e estudos continuados acerca da geração e manejo de 

resíduos sólidos e líquidos gerados no âmbito dos meios de hospedagem no cenário nacional, é importante 

analisar as contribuições de Mandelli (1997). O autor afirma que lidar com esses resíduos exige esforços 

integrados e multiprofissionais e, salienta a importância da identificação das situações de manejo de resíduos 

sólidos no âmbito da fonte geradora, no sentido de auxiliar na compreensão dos problemas relacionados ao 

manejo e destino final dos mesmos. Sendo os resíduos sólidos produtos resultantes das atividades diárias 

desenvolvidas nos meios de hospedagem do município de Maceió, mais precisamente no destino turístico 

compreendido entre as praias de Ponta Verde e Cruz das Almas, considera-se relevante o seu estudo nos 

processos de investigação científica nos tipos de Meios de hospedagens inseridos neste espaço geográfico. 

Como contribuição a este trabalho Rues (1995) acrescenta que o mau uso ou o uso inadequado de 

materiais e os resíduos das indústrias de serviço se converteram no “inimigo número um” do meio ambiente e 

produziram uma das maiores perdas econômicas nas duas últimas décadas.  

Essas questões motivaram o interesse pela pesquisa sobre o impacto que a atividade hoteleira exerce 

sobre o meio ambiente, onde o cenário objeto de estudo é a capital do Estado de Alagoas, município de Maceió, 

localizada no nordeste do Brasil, pertencente ao projeto Arranjos Produtivos Locais – APL, Costa dos corais. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Local da coleta  

 

A pesquisa foi desenvolvida no espaço geográfico compreendido entre as praias de Ponta Verde e Cruz 

das Almas, no município de Maceió, AL, que tem uma extensão de aproximadamente cinco quilômetros 

conforme foto abaixo, onde há uma grande concentração de Meios de Hospedagens. Os questionários foram 

disponibilizados e aplicados aos indivíduos sujeitos da pesquisa entre os dias 30 de maio e 15 de agosto de 2017.  

 

 
 

 
 

 
Foto . Mapa da orla de Maceió (revivendoviagens.com/2014)  
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Os sujeitos pesquisados foram divididos em dois grupos, no grupo I foram aplicados aproximadamente 

250 questionários para os Hóspedes, e no grupo II foram 50, distribuídos entre os  Hoteleiros (10), que são os 

responsáveis pela gestão dos meios de hospedagens,  e (40) aos  demais trabalhadores da hotelaria “staff” 

(governantas, camareiras, recepcionistas e pessoal operacional) . 

Os grupos foram abordados da seguinte forma: os Hóspedes/Turistas, sendo recrutados no hotel, no 

momento do check-in, onde foram informados pela recepção, que havia um questionário disponível sobre a 

pesquisa em andamento, sendo possível responder em sua unidade habitacional. Os hoteleiros foram convidados 

a participarem do estudo nas dependências de seus escritórios em horários por eles definido; os demais 

profissionais da hotelaria foram abordados de forma rápida e direta em seu ambiente de trabalho em horários 

pré-estabelecidos conforme a conveniência destes, onde receberam dos pesquisadores as explicações sobre os 

objetivos da pesquisa. 

Os pesquisadores apresentaram aos participantes a presente pesquisa, incluindo os objetivos, benefícios, 

riscos. Posteriormente, os indivíduos foram convidados de forma espontânea a ler e/ou ouvir o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde as informações foram detalhadas para evitar constrangimentos 

ou dúvidas, deixando ele livre para aprovar ou não sua decisão de participação. 

Os indivíduos que aceitaram participar registraram sua assinatura em duas cópias do TCLE, onde uma 

será entregue ao participante e outra ficará guardada sob responsabilidade dos pesquisadores. Os 300 

questionários foram disponibilizados e aplicados aos indivíduos sujeitos da pesquisa entre os dias 30 de maio e 

15 de agosto de 2017, onde 210 foram devolvidos devidamente preenchidos, sendo 181 hóspedes, 25 

colaboradores e 4 gestores. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram realizadas entre 4 e 6 visitas em cada meio de hospedagem onde os questionários foram 

distribuídos e coletados, tendo as suas respostas consignadas abaixo. 

Dos meios de hospedagens visitados nos bairros da Ponta Verde, Jatiúca e Cruz das Almas, 3 

concordaram em participar da pesquisa, onde cada meio de hospedagem representa um bairro acima citado. 

Foram distribuídos 6 questionários, sendo devolvidos 4 devidamente respondidos pelos gestores, onde um é 

sócio proprietário, um sub gerente operacional, um gerente geral e um gerente operacional. 

Os questionários foram separados e tabulados da seguinte forma:   

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS GESTORES HOTELEIROS 
 

O questionário elaborado mostrou o resultado da percepção ambiental dos gestores hoteleiros, através 

do preenchimento de 27 perguntas objetivas, sendo 1 Subgerente,  1 Gerente Geral, 1 Sócio Proprietário e 1 

Gerente Operacional onde foi possível atestar diante das respostas que todos reconhecem o que são resíduos 

sólidos, fator muito importante para o segmento hoteleiro, onde os mais descartados são restos de comida, 

embalagens, restos de varrição, poda de galhos e gramas, onde o volume recolhido mensalmente indicado pela 

maioria foi de até 3 toneladas. Esses resíduos sólidos são recolhidos pelo caminhão de lixo da prefeitura de 

Maceió, excetuando-se apenas um gestor que alegou que a coleta é executada por uma empresa terceirizada e 

apesar de todos alegarem saber o que é a coleta seletiva e sua importância, apenas um dos estabelecimentos 

possui esse meio de separação de lixo. A frequência na coleta direta de lixo varia de acordo com o as respostas 

dadas pelos gestores nos questionários, onde 1 disse que é feita diariamente,  2 afirmam que a coleta dos resíduos 

se dá 3 vezes por semana, e por fim, 1 atesta que os resíduos são recolhidos em mais de 3 dias por semana em 

seu meio de hospedagem.  

O destino do resíduo sólido apontado pelos gestores é o aterro sanitário. Houve unanimidade sobre a 

importância da coleta seletiva para o meio ambiente e sobre por que as lixeiras seletivas são coloridas e para que 

servem, porém  não  há coleta seletiva de resíduos em todos os estabelecimentos pesquisados. Metade dos 

estabelecimentos declarou já ter feito algum tipo de reciclagem dos resíduos sólidos gerados no seu 

estabelecimento, onde os principais materiais utilizados foram óleo de cozinha, caixas de leites, latinhas, 

garrafas, rolo de papel higiênico e plásticos, essa prática indica uma mudança positiva em relação a preocupação 

com o reaproveitamento de resíduos gerados pelos meios de hospedagens, com novas atitudes de conservação, 

apontando para uma nova cultura sócio ambiental. De acordo com gestores, os resíduos orgânicos (restos de 

alimentos, restos de peixes e crustáceos tratados, restos de vegetais etc) mais comuns nos meios de hospedagens 

não são reutilizados, isso pode causar sérios transtornos ao próprio estabelecimento e ao entorno, caso não seja 

acondicionado de forma adequada até o descarte final.  
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Os gestores afirmaram nos questionários que não existe nenhum tipo de reclamação ou solicitação sobre o 

manejo de resíduos sólidos por parte dos hóspedes em seu estabelecimento nem por parte da vizinhança do seu 

estabelecimento.  

A Prefeitura não possui nenhum programa social para a preservação do meio ambiente, como programa de 

educação sanitária e/ou ambiental, programa de mutirão, reuniões com moradores e/comerciantes. 3 gestores 

hoteleiros desconhecem se o Município de Maceió possui um Sistema de Informações Ambientais, com dados 

sobre a Gestão de Resíduos Sólidos disponível e 1 marcou o item que indica que o município não possui. A 

Política de Gestão de Resíduos existente no município foi avaliada de forma ruim por 3 dos voluntários, onde 

apenas 1 indicou que a política praticada pelo município é regular, onde eles opinaram sobre as principais 

deficiências e o que precisa melhorar na Gestão de Resíduos na região do seu estabelecimento:  

 

1. Conscientização não adianta fazer sem utilizar a própria comunidade. E assim teremos cidadãos 

conscientes do seu papel na sociedade.  

2. Educação dos moradores para não jogar lixo na rua e punição aos carroceiros que cobram para fazer 

descartes, principalmente de restos de construção e jogam em qualquer lugar, isso é um problema 

cultural grave. 

3. Melhorar coleta. Instalação de containers para recicláveis. Campanha de educação da comunidade. 

Coleta de lixo a noite. 

4. Coleta seletiva. 

 

Consta nos resultados que apenas dois dos meios de hospedagens é interligado a rede de esgoto da 

Companhia de Abastecimento de Alagoas – CASAL, os demais, um declarou não ter conhecimento sobre o 

assunto e outro marcou a opção que não está interligado a rede de esgoto oficial do Estado. Os resultados 

mostram que esses meios de hospedagens tem um consumo grande de água potável, variando entre 30 e 50 

mil litros por mês e nenhuma delas desenvolve tratamento para fazer o reuso dessa água. Houve dentro de 

um mesmo estabelecimento informação divergente com relação ao consumo mensal de água potável, 

denotando uma falta de unanimidade no acompanhamento desse recurso. Como ponto minimizador, os 

estabelecimentos usam meios que sinalizam para os hóspedes o uso racional da água e da energia, com a 

instalação de adesivos nos banheiros para economia de água, alongamento do período de troca das toalhas 

de banho e rosto, instalação de dispositivos para economia de água e sensores de movimento.  

De acordo com as respostas proferidas pelos gestores, identificou-se que há conhecimento básico 

por parte destes sobre o descarte de resíduos sólidos e líquidos, mas nota-se que há pouca prática de 

implantação de ações de sustentabilidade ambiental dos estabelecimentos, uma vez que a maioria não 

conhece a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).     

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS COLABORADORES DOS MEIOS DE 

HOSPEDAGENS 
 

Este questionário refere-se a percepção ambiental dos colaboradores voluntários à pesquisa, através 

do preenchimento de uma enquete com 16 perguntas objetivas. 25 colaboradores, sendo 1 governanta, 8 

recepcionistas, 10 camareiras, 2 jardineiros, 4 auxiliares de cozinha declararam que sabem o que são 

resíduos sólidos e líquidos. Em concordância com as informações dadas pelos gestores hoteleiros, sendo 1 

subgerente, 1 gerente geral, 1 sócio proprietário e 1 gerente operacional indicaram que os principais tipos de 

resíduos sólidos descartados continuam sendo restos de comida, embalagens, restos de varrição, poda de 

galhos e gramas. Em relação aos resíduos líquidos foi declarado que os mais descartados são provenientes 

dos ralos de cozinha, banheiros e demais áreas. 

Dos 25 colaboradores, a maioria (18) informou que os resíduos sólidos recolhidos são destinados ao 

aterro sanitário.  

A coleta seletiva de resíduos é feita nos meios de hospedagens de acordo com a declaração de 10 

dos 25 colaboradores voluntários da pesquisa, sendo que 9 disseram que não há coleta seletiva e 6 

afirmaram não ter conhecimento sobre o assunto. A coleta direta de resíduos sólidos nos estabelecimentos 

alvo da pesquisa, em sua maioria é feita 3 vezes por semana segundo 16 dos 25 colaboradores. 

De acordo com as respostas apresentadas, apenas 7 de 25 funcionários passaram por treinamentos 

sobre o impacto ambiental gerado por resíduos sólidos. 20 de 25 funcionários afirmam saber por que as 

lixeiras seletivas são coloridas e para que servem. Todos disseram que acham importante a coleta seletiva 

para o meio ambiente. A reciclagem praticada pelos colaboradores dos meios de hospedagens é ainda algo 

muito pouco presente, uma vez que apenas 10 dos 25 voluntários afirmaram que Já fizeram algum tipo de 

reciclagem dos resíduos sólidos gerados no seu estabelecimento, onde os principais materiais utilizados são 
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garrafas plásticas, latinhas, caixa de leite, papelão. Ainda sobre a reciclagem, 10 colaboradores declararam 

que nunca o fizeram, outros 5 optaram por não responder a esta pergunta.  

Os resíduos orgânicos (restos de alimentos, restos de peixes e crustáceos tratados, restos de vegetais etc) 

não são reutilizados pelos meios de hospedagens, essa foi a declaração da maioria dos colaboradores, 

corroborando com o que foi declarado pelos gestores.  

Não há nenhum tipo de reclamação ou solicitação sobre o manejo de resíduos sólidos por parte dos 

hóspedes, conforme as respostas de 20 dos 25 voluntários. 5 responderam que desconhecem se há  em seu 

estabelecimento reclamação ou solicitação sobre o manejo de resíduos sólidos por parte dos hóspedes. 15 dos 25 

colaboradores afirmaram que existe algum tipo de programa ou ação que tenha como objetivo o uso racional da 

água potável em seu em seu estabelecimento e que a ação desenvolvida é a colocação de avisos nos banheiros de 

como utilizar água, 5 responderam,  2 disseram não saber e 3 afirmaram que não há nenhuma ação sendo 

desenvolvida objetivando o consumo racional da água potável. 

Programa ou ação que tenha como objetivo o uso racional da energia elétrica também se faz presente 

nos meios de hospedagem, pois 14 dos 25 voluntários disseram que existem sensores de movimentos e que 

quando a pousada está com poucos hóspedes, os freezers são desligados. Dispõem ainda de Geradores e 

lâmpadas com diodo emissor de luz - LED. O sistema de energia é desativado na ausência do hóspede nos 

quartos, isso gera uma economia significativa na conta a ser paga pelos meios de hospedagens, bem como, 

influencia diretamente na imagem positiva sobre a preocupação ambiental empregada pelo estabelecimento.  

 Diante das respostas, percebeu-se que há consciência dos colaboradores sobre a questão dos impactos 

gerados pelos resíduos sólidos no Meio Ambiente, porém ainda há uma falta de treinamento sobre o assunto, 

onde apenas 7 indivíduos de um total de 25 alegaram ter tido algum tipo de treinamento sobre o tema. 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS HÓSPEDES 
 

A aplicação deste questionário apresentou o resultado da percepção ambiental de 181 hóspedes, sendo 

respondidas 11 perguntas objetivas. 58 hóspedes utilizam meios de hospedagens uma vez ao ano, 38 duas vezes, 

53 três vezes ao ano ou mais e 32marcaram a opção “Não desejo responder”. A renda mensal foi perguntada aos 

voluntários, com o objetivo de traçar um perfil socioeconômico entre os turistas que se hospedam na orla de 

Maceió, assim as respostas se deram da seguinte forma: 37 tem uma remuneração mensal de até um salário 

mínimo, 56 de um a três, 25 de três a cinco, 22 de cinco a dez salários, 19 acima de dez salários mínimos, e 22 

não responderam. 121 hóspedes afirmam que o cuidado com o meio ambiente influencia na escolha do seu 

destino turístico, 36 alegam não se importarem com o cuidado ao meio ambiente no momento de escolher seu 

destino de viagem, 15 marcaram a opção “pouco” e 9marcaram a opção “Não desejo responder”.  

A maioria dos voluntários marcaram a opção SIM na pergunta: Você sabe o que são resíduos sólidos?, 

52 marcaram que NÃO e 14 Não responderam. O destino dos resíduos sólidos gerados pelo Meio de 

hospedagem preocupa a maioria dos hóspedes, pois 104 marcaram a opção Sim, 41 marcaram que Não se 

preocupam e 36 não responderam. 152 hóspedes afirmam saber por que as lixeiras seletivas são coloridas e para 

que servem, 19 alegaram desconhecimento sobre o assunto e 10 não responderam a esta questão. Segundo 144 

hóspedes, procuram descartar o seu resíduo gerado nos meios de hospedagens em locais adequados, denotando 

que a maioria absoluta têm em seu cotidiano a prática do descarte em locais adequados, onde apenas 21 

confessaram que não se importam aonde vão desprezar os resíduos gerados no meio de hospedagem e 16 não 

quiseram responder.  Sobre a importância da coleta seletiva para o meio ambiente, 169 responderam que acham 

o tema relevante, que se importam com o assunto, apenas 4 hóspedes não se importam com a coleta seletiva e 8 

indivíduos marcaram a opção “Não desejo responder”.  

Produtos oriundos do reaproveitamento de resíduo sólido ainda não fazem parte dos pertences da 

maioria dos hóspedes voluntários da pesquisa, uma vez que apenas 47 indicaram que possui algum objeto de 

natureza de resíduos sólidos, 29 não responderam e a maioria absoluta dos 181 indivíduos, ou seja, 105 

responderam que não têm. O uso da água potável e da energia elétrica de forma racional também foi perguntado 

aos voluntários, onde 106 afirmaram que se importam com o uso racional da água, 21 não se importam e 10 não 

responderam sobre o assunto. 105 hóspedes atestaram usar a energia elétrica de forma racional, 41 disse que usa 

as vezes, 21 não usam e 12 não responderam. 

Nota-se com muita clareza, diante das respostas dos hóspedes, que a grande maioria possui 

conhecimento e consciência de como devem ser tratados os resíduos gerados e o meio ambiente para que 

possamos desfrutar de um cenário urbano mais agradável.  
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CONCLUSÃO 
As informações obtidas com a pesquisa subsidiarão ações que favorecerão ao trade hoteleiro e hóspedes na 

adoção de mecanismos eficazes em seu cotidiano objetivando a conservação e preservação do Meio Ambiente.  

Dentre as providências a serem adotadas pela equipe de pesquisadores estão a elaboração de palestras 

destinadas aos integrantes do trade hoteleiro sobre práticas de preservação e conservação do Meio Ambiente e a 

elaboração de uma Cartilha ilustrativa com informações sobre uso racional da água, energia, procedimentos 

adequados de descartes dos resíduos sólidos e líquidos, tempo que os principais materiais usados na hotelaria 

levam para se decomporem na natureza, os riscos que o descarte indiscriminado dos resíduos acarreta a saúde 

pública, as sanções aplicáveis a quem não respeita a legislação do Meio Ambiente em vigor no Brasil, 

reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos e líquidos.  
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RESUMO: Resíduo sólido de serviços de saúde (RSSS) é todo o material que resulta da atividade humana em 

serviços de saúde no estado sólido ou semissólido. Devido ao fato de que tais serviços produzem resíduos 

continuamente e em larga escala, é necessário que existam maneiras específicas de acondicionamento, transporte 

e destinação final para cada um deles. Atualmente, a problemática da sobrecarga da cadeia produtiva, faz com 

que as discussões acerca da urgente necessidade do controle da geração de resíduos ganhem importância. 

Através de uma revisão integrativa, este trabalho discorre sobre a importância do manejo correto de resíduos 

gerados nos serviços de saúde, a base legal existente hoje no Brasil e os impactos associados ao descarte 

incorreto de alguns deles. A leitura dos artigos permite concluir que apesar de o Brasil já apresentar uma boa 

legislação acerca do tema, ela precisa se atualizar as novas realidades do país e aumentar a ação das instituições 

fiscalizadoras. É preciso também a maior disseminação de informações acerca das instituições responsáveis pelo 

manejo e como o descarte deve ocorrer e, por fim,  uma parceria entre entidades governamentais e população, 

afim de que uma gestão integrada possa minimizar os descarte incorretos. 

 

PALAVRAS CHAVE: resíduos sólidos, gestão de resíduos, meio ambiente. 

 

Importance of the correct management of waste generated in health 

services 
ABSTRACT: Solid residue of health services is all the material that results from human activity in health 

services in the state solid or semi-solid. Due to the fact that such services produce waste continuously and in 

large scale, its necessary that there are specific ways of packing, transport and final destination to each one of 

them. Nowadays, the problem of overload in the productive chain made the discussions about the urgent need to 

control the generation of waste gains importance. Through an integrative revision, this paper discuss the 

importance of the correct management of waste generated in health services, the legal basis existing in Brazil 

and the impacts of the incorrect disposal of some of them. The reading of the articles allows us to conclude that 

although Brazil already presents good legislation on the subject, it needs to update itself to the new realities of 

the country and increase the action of the audit institutions. There is also a need for greater dissemination of 

information about the institutions responsible for management and how waste should be disposed of and, finally, 

a partnership between government entities and the population, so that an integrated management can minimize 

incorrect disposal. 

  

KEYWORDS: solid waste, waste management, environment. 

 

 

INTRODUÇÃO 
  

Os resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) é todo o material resultante das atividades existente 

nesses locais, e como tal precisam ser tratados de forma diferenciada. Todo serviço de saúde produz diferentes 

tipos de resíduos, desde os domésticos até os de risco biológico, e cada um desses tem um método de 

acondicionamento e destinação diferente (ABNT, 2004). 

Além disso, são serviços que possuem uma enorme procura por parte da população e, portanto, produzem 

resíduos de maneira continua e em grande quantidade. É essa produção em larga em escala que trouxe a tona a 

questão de como esses resíduos seriam gerenciados para que não houvesse comprometimento do meio ambiente, 

visto que esses podem ser compatíveis com o desenvolvimento de microrganismos que encontram neles 

condições favoráveis de sobrevivência e reprodução, facilitando a disseminação de parasitas e vetores que 

comprometem a saúde da população (FLEMING; OLIVEIRA, 1999). 

mailto:vitorfalcantara@gmail.com


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

413 

Os RSSS são classificados em resíduos de classe I e resíduos de classe II – perigosos e não perigosos, 

respectivamente – os resíduos de classe II ainda se subdividem em não inertes (IIA) e inertes (IIB). Cada um 

destes é um tipo diferente de resíduos e deve obedecer a um gerenciamento especifico para que sejam 

identificados e descartados da maneira correta, evitando assim, comprometimento ambiental (ABNT, 2004). 

Nas últimas décadas, a necessidade de controle da geração de resíduos ganhou importância para tentar 

minimizar a crescente degradação de recursos naturais. Os efeitos dessa poluição já podem ser sentidos pela 

humanidade, o que levou ao surgimento de um pensamento mais consciente sobre o real perigo existente para as 

gerações futuras (IANO et al, 2008). 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo visibilizar a importância da existência de um 

correto gerenciamento de resíduos sólidos, a base legal existente no Brasil e os impactos associados ao descarte 

incorreto de alguns deles. 

 

 

METODOLOGIA 

 
Neste contexto, foi realizada a revisão integrativa, que objetiva discorrer sobre a importância do manejo 

correto de resíduos gerados nos serviços de saúde. De acordo com critérios pré-definidos, foram escolhidos 

apenas artigos relacionados ao tema, publicados em português, inglês e espanhol nas bases de dados eletrônicas: 

MEDLINE/PubMed, Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO).  

Os descritores empregados foram obtidos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da 

Biblioteca Virtual em Saúde Pública (BVS) /Bireme/OPAS/OMS. Os descritores utilizados em língua 

portuguesa foram: resíduos sólidos, gestão de resíduos, meio ambiente e poluição ambiental, e em língua inglesa 

foram: solid waste, waste management, environment e environmental pollution. A estratégia de busca utilizou o 

operador booleano AND, onde os descritores foram agrupados em número de quatro. Foram excluídos os artigos 

que não abordavam o tema sob a perspectiva proposta no presente trabalho e as publicações repetidas nas bases 

de dados.   

Os artigos inicialmente identificados foram analisados a partir dos títulos, realizando-se uma primeira 

exclusão. Posteriormente, foi elaborada uma lista dos artigos para serem realizadas leituras dos resumos, 

correspondendo a segunda etapa de exclusão. E os artigos restantes foram lidos pelos pesquisadores, que 

selecionaram os que se enquadravam no escopo da pesquisa, representando o último critério de exclusão, caso 

houvesse divergências sob a elegibilidade de artigos, estes eram debatidos objetivando o consenso de escolha.   

Como resultado da estratégia de busca proposta foram encontrados 33 artigos distribuídos em 14 artigos 

relacionados aos descritores em português e 20 aos descritores em inglês. Ao analisar os títulos e artigos 

repetidos nas referidas bases (primeiro critério de exclusão), foram selecionados 15 artigos como relacionados a 

temática central. Após a leitura dos resumos destes artigos, foram descartados 9, restando apenas 6 artigos 

(segundo critério de exclusão).   

Por fim, os artigos restantes foram lidos em sua integralidade, totalizando 6 artigos para serem utilizados 

na referida pesquisa por estreita associação/relevância com o problema da pesquisa.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
No final do século 20, iniciou-se uma crescente preocupação com a questão ambiental, fazendo com que 

comunidade científica e governo começassem a elaborar alternativas para haver um balanço entre 

desenvolvimento econômico e conservação do ambiental. Atualmente, o debate acerca do problema da geração 

de resíduos sólidos envolve todos os setores da sociedade, devido a corresponsabilidade existente entre eles e a 

relação do meio ambiente com qualidade de vida (BELLAN et al., 2012). 

Em nível internacional, o Canadá tem mostrado grande preocupação acerca do gerenciamento de 

resíduos. As indústrias farmacêuticas da Colúmbia Britânica, uma província canadense, voluntariamente 

elaboraram um programa para orientação de consumidores acerca do descarte de medicamentos vencidos ou que 

não fossem utilizados visando diminuir a quantidade que era eliminada incorretamente (BELLAN et al., 2012). 

Em 1997, a Organização Mundial de Saúde publicou um guia para manejo de resíduos gerados em 

serviços de saúde (OPAS/OMS, 1997). No Brasil, foi aprovada em 2010 a Lei nº 12.305 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). O manejo e destino dos resíduos deve estar de acordo com a 

resolução nº 358/05 do CONAMA (BRASIL, 2005).  

Cada resíduo deve ser recolhido de maneira separada, e cada tipo deve receber um tratamento diferente. O 

passo mais importante do gerenciamento dos RSSS é a destinação final, ou seja, o ultimo local para onde esses 
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resíduos serão destinados. Atualmente no Brasil, os resíduos tem recebido como destinação final os aterros 

sanitários, porém ainda existem os lixões, que vão contra a legislação vigente (IWAI, 2012). 

Quanto à destinação final, os dados relativos às formas de disposição final de resíduos sólidos segundo a 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE indicam que 50,8% dos municípios brasileiros depositam 

seus resíduos sólidos em “lixões”, somente 27,7% informam que utilizam aterros sanitários e 22,5% dispõem 

seus resíduos em aterros controlados (IBGE, 2008). 

Como resíduos são restos de atividades humanas e, fisicamente, continuam basicamente com os mesmos 

materiais encontrados em sua forma original, que tem valor e utilidade. Mais importante que saber definição de 

uma cosia, é saber o que fazer com os resíduos. Uma solução básica para a questão dos resíduos seria justamente 

a restauração de seu valor até que deixe de ser considerado um rejeito (IWAI, 2012). 

Uma ilusão comum em países em desenvolvimento, como o Brasil, é associar o numero crescente de 

indústrias que chegam a esses países, que fazem com que a economia cresça e gere empregos. O porém está no 

fato de que muitas dessas industrias são as chamadas “indústrias sujas” – ao mesmo tempo que produzem, 

poluem (FIGUEIREDO-SGANDERLA; PRODANOV; DAROIT, 2010). 

Um estudo mostra que no Brasil, as indústrias que mais cresceram nas ultimas décadas, são também 

aquelas que emitem um maior grau de poluentes e tem problemas relacionados a descarte de resíduos. Esse tipo 

de industrialização vai de encontro ao direito ambiental vigente (FIGUEIREDO-SGANDERLA; PRODANOV; 

DAROIT, 2010). 

Entre os resíduos que mais comumente tem seu descarte feito de maneira inadequada estão os remédios, o 

mercúrio e os resíduos domésticos. Com relação aos medicamentos, esse monitoramento do destino dos resíduos 

ganhou importância porque algumas drogas, quando descartadas de maneira incorreta e em contato com água, ar 

e solo podem se tornar agentes poluentes para a natureza e para a saúde pública (BELLAN et al., 2012). 

O mercúrio descartado de maneira incorreta, geralmente vem de serviços odontológicos que utilizam a 

amálgama – um resíduo sólido feito com metais pesados como mercúrio, prata, cobre e zinco. O mercúrio, metal 

pesado de forma líquida, é considerado altamente tóxico para seres humanos e meio ambiente, devido a liberação 

de vapores (IANO et al., 2008).  

Os profissionais odontológicos estão diariamente expostos ao mercúrio e seus riscos de contaminação, 

seja no momento da manipulação ou pelo contato direto. A exposição excessiva as formas do mercúrio – liquido 

e vapor – podem causar danos sérios ao meio ambiente devido ao acúmulo e biotransformação em 

metilmercúrio, sua forma mais toxica, que contamina algas e plantas que servem como alimento nas cadeias 

alimentares que chegam até os seres humanos, causando danos ao sistema nervoso central (IANO et al., 2008). 

 
“Em relação aos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde há um grande equivoco, os resíduos 

infectantes sem duvida causam comprometimento da saúde, mas, se for considerado somente 

o meio ambiente, em geral esses resíduos não produzem maior impacto que os resíduos 

sólidos domiciliares. Não significa que não se deva oferecer atenção especial, pois o impacto 

ambiental existe, devendo ser aplicadas técnicas adequadas para prevenir a contaminação do 

meio, de acordo com as limitações aceitáveis (FLEMING; OLIVEIRA, 1999, p.2).” 
 

Com relação ao descarte incorreto dos resíduos domésticos, é necessário ressaltar que o processo de 

urbanização brasileiro se deu majoritariamente ao longo da costa marítima, o que associa a poluição costeira com 

esse descarte incorreto. São muitas as cidades que utilizam o mar para a destinação final para resíduos sólidos, 

prática que vai de encontro as resoluções e legislações do assunto (FERNANDES; SANSOLO, 2013).  

Além disso, essas cidades apresentam crescimento populacional intenso e fluxos turísticos e industriais 

que terminam por comprometer o manejo dos resíduos. Essas localidades que apresentam o convívio direto da 

população com os ecossistemas, reforçam a necessidade de uma gestão integrada para o gerenciamento dos 

resíduos, visto que os agentes geradores estão em contato direto com as fontes afetadas (FERNANDES; 

SANSOLO, 2013). 

 

 

CONCLUSÃO 

 
No geral, o Brasil já apresenta uma boa cobertura legislativa acerca do manejo correto de resíduos 

gerados nos serviços de saúde, porém é necessário que haja uma maior fiscalização e até mesmo uma atualização 

da legislação vigente as novas realidades nacionais. A consciência coletiva acerca do prejuízo existente no 

descarte incorreto de resíduos já começa existir, mas precisa se expandir ainda mais, visto que é conhecimento 

geral a importância do meio ambiente, mas ainda pouco se sabe acerca de quem é responsável pelo manejo 

correto dos resíduos e como os resíduos devem ser descartados.  
Por fim, conclui-se que essa minimização dos danos causados ao meio ambiente pelo descarte incorreto 

ainda é atrasada pela ideologia do “desenvolvimento imediato” que existe no Brasil – mão-de-obra barata e baixa 
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fiscalização – e a crença de que o progresso da nação esta isoladamente associado ao crescimento industrial, que 

atraem as “indústrias sujas”. Ainda é preciso consolidar as iniciativas governamentais e população, considerando 

que gestores e produtores são igualmente responsáveis na cadeia produtiva. 
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RESUMO: O riacho Reginaldo nem sempre foi poluído como hoje em dia. O reginaldo atualmente 

tem sua qualidade alterada e está totalmente inviável para qualquer tipo de atividade. Essa pesquisa 

analisou os parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, sólidos dissolvidos, acidez e cloreto); 

identificou e quantificou os coliformes fecais e totais e sugeriu um método de biorremediação para o 

riacho. A pesquisa foi realizada na cidade de Maceió, Alagoas, Brasil, em três pontos: Praia da 

avenida (P1), Avenida Aspirante Alberto Melo da Costa (P2), e na rua Diégues Júnior no bairro do 

Feitosa (P3). Foram coletados 5L da água para análise físico-química, realizada por titulação e 250 mL 

para análise microbiológica realizada pelo método de NMP. Os resultados apresentaram normalidade 

nos valores de acidez, cloreto, ph e temperatura, porém os níveis de coliformes e sólidos dissolvidos se 

mostraram superiores aos estabelecidos pelo CONAMA 274/00. Diante disso foi realizado um 

levantamento bibliográfico buscando possíveis plantas, bactérias e/ou fungos, que teria a capacidade 

de mitigar a poluição do riacho Reginaldo. A Lenma Valdiviana é uma planta aquática que absorve 

com eficácia os compostos nitrogenados e fosfatados dos corpos d’água, reduzindo os coliformes 

fecais, sólidos dissolvidos, entre outros parâmetros. A Lemna minor, vive ar margens de rios e já é 

utilizada em estações de tratamento de outros países, pois possui uma capacidade de diminuir de 15% 

a 20% da carga orgânica de esgotos domésticos. Por esses motivos, fitorremediação com plantas do 

gênero Lemna é o método de possível aplicação no riacho Reginaldo sugerido por essa pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: fitorremediação, poluição de águas, remediação. 

 

Maceió, paradise of waters: physical-chemical and microbiological analysis 

for possible bioremediation techniques that can be implemented in the 

Reginaldo stream 

 
ABSTRACT: The Reginaldo stream has not always been polluted as it is today. Reginaldo currently has its 

quality changed and is totally unfeasible for any type of activity. This research analyzed the physical-chemical 

parameters (pH, temperature, dissolved solids, acidity and chloride); identified and quantified fecal and total 

coliforms and suggested a method of bioremediation for the creek. The survey was carried out in Maceió, 

Alagoas, Brazil, in three points: Praia da Avenida (P1), Avenida Aspirante Alberto Melo da Costa (P2), and 

Diégues Júnior Street in Feitosa neighborhood (P3). 5L of the water were collected for physical-chemical 

analysis, performed by titration and 250 mL for microbiological analysis performed by the NMP method. The 

results showed normal values of acidity, chloride, pH and temperature, however the levels of coliforms and 

dissolved solids were higher than those established by CONAMA 274/00. A bibliographic survey was carried 

out to identify possible plants, bacteria and / or fungi, which would have the capacity to mitigate pollution of the 

Reginaldo stream. Lenma Valdiviana is an aquatic plant that efficiently absorbs nitrogenous and phosphate 

compounds from water bodies, reducing fecal coliforms, dissolved solids, and other parameters. Lemna minor, 

which lives on riverbanks and is already used in treatment plants in other countries, since it has a capacity to 

reduce from 15% to 20% of the organic load of domestic sewage. For these reasons, phytoremediation with 

plants of the genus Lemna is the method of possible application in the Reginaldo creek suggested by this 

research. 

KEYWORD: phytoremediation, water pollution, remediation. 
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INTRODUÇÃO  

 

Capital do estado de Alagoas, Maceió tem uma estimativa de comportar 1.021.709 habitantes 

no ano de 2016 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2016). O 

nome Maceió é de origem tupi, "Maçayó" ou "Maçaio-k" que significa "o que tapa o alagadiço", pois 

na época de sua descoberta era uma região rodeada por rios, lagunas e também pelo oceano Atlântico. 

Por esses motivos, a cidade ficou conhecida como “paraíso das águas” (PREFEITURA DE MACEIÓ, 

2014). Com crescimento populacional a cidade ganhou vida e ao mesmo tempo preocupações.  

Nos últimos anos, Maceió tem evidenciado um crescimento populacional muito acelerado que 

acarretou na formação de aglomerados em grandes partes da cidade e a maioria desses sofrem por falta 

de infraestrutura local, incluindo a falta esgotamento sanitário. A carência desse atendimento sanitário 

em boa parte da população levou alguns riachos urbanos a exercerem um papel de esgotos. A questão 

é que os coletores sanitários da cidade só atingem um pequeno percentual de 35,4% da população, 

deixando a maioria sem esse privilégio. Desse modo, criaram-se bacias de esgotamentos sanitários, 

tornando o riacho Reginaldo uma delas. (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – 

CASAL). 

O riacho Reginaldo ou popularmente chamado de Salgadinho, esse que nem sempre foi 

poluído como hoje em dia, acabou se tornando um grande problema para cidade de Maceió. Além de 

servir como esgoto para muitas famílias, ainda há a realidade em que os próprios moradores descartam 

seus lixos domésticos e outros tipos de lixos, transformando-se também numa espécie de “lixão” 

(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS – CREA-AL, 

2015). 

Por esses motivos, hoje o riacho tem sua qualidade alterada e está totalmente inviável para 

qualquer tipo de atividade. A qualidade da água pode ser analisada de acordo com sua destinação, seja 

para recreação, preservação do ambiente aquático, entre outras categorias que são apresentadas pela 

resolução do CONAMA N° 357 em março de 2005. 

Segundo Braga et al. (2005), é necessário que a água possua condições físico-químicas 

adequadas para o uso de seres humanos, que esteja isenta de substâncias prejudiciais ao organismo. 

Galdino et al. (2010) fala que, analisar os parâmetros físico-químicos, tóxicos e microbiológicos 

levantará informações sobre a qualidade da água, o que nos possibilita o monitoramento de 

organismos e concentrações alteradas de substâncias. Para quê esse monitoramento aconteça, é 

necessário que seja discutida uma época do ano, já que Almeida et al. (2003) aponta o fator sazonal 

como um determinante muito importante que causa variações significativas nos valores dos 

parâmetros analisados. 

Através dos resultados adquiridos pelas análises, de acordo com a literatura foram pesquisados 

micro-organismos sujeitos a se adequarem a situação dos parâmetros analisados no riacho Reginaldo. 

Esses micro-organismos são chamados de biorremediadores e podem ser bactérias, fungos e/ou plantas 

escolhidos conforme os contaminantes presentes (SOARES, I. A. et al, 2011). A biorremediação é um 

processo do qual organismos vivos são utilizados tecnologicamente para remover ou reduzir 

(remediar) poluentes no ambiente (MANFIO, G. P. et al, 2005).  

Embora seja um processo lento e que requer conhecimento da área, dependendo das 

características do meio contaminado, dos contaminantes, da localização, infraestrutura do local, 

recursos e tempo disponível, é uma alternativa bem indicada para o tratamento de solos e águas 

contaminadas por metais tóxicos e moléculas de difícil degradação, podendo ser utilizada de forma 

“ex situ”, quando a água é bombeada para locais fora da zona contaminada para haver o tratamento, ou 

“in-situ”, quando a água passará por três processos, que são: biorremediação natural, bioestimulação e 

bioaumento (ANDRADE, J. A. et al, 2010), neste caso a água do Riacho Reginaldo passaria por um 

tratamento in situ. 

 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

  

A pesquisa foi realizada na cidade de Maceió, Alagoas, Brasil, especificamente em três pontos 

estratégicos: Praia da avenida onde o riacho é despejado (P1), Avenida Aspirante Alberto Melo da 
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Costa, próximo à Associação de Pestalozzi de Maceió (P2) e no início da rua Diégues Júnior no bairro 

do Feitosa (P3). 

Foram coletados 5L da água para análise tóxica e físico-química, e 250 mL para análise 

microbiológica em cada um dos três pontos do riacho Reginaldo. 

Procedimentos 

A coleta foi realizada no período de julho a agosto do ano de 2017 em época de chuva, fator 

sazonal importante que pode acarretar diferenças nas análises caso realizados em outra época. Para a 

análise tóxica e físico-química foram utilizados três galões de plástico com capacidade de 5L, já 

estéreis, sendo lacrados e identificados após cada coleta. Para as análises microbiológicas foram 

coletadas em erlenmeyers de 250 mL com tampa, posteriormente esterilizados em autoclave, para 

evitar qualquer tipo de contaminação na amostra. Os erlenmeyers foram identificados e após a coleta, 

lacrados e armazenados para transporte em caixa de isopor refrigerada com gelo. As amostras foram 

transportadas ao Centro Universitário CESMAC, onde passaram por dois tipos de análises. 

Começando com as análises físico-químicas realizadas em triplicata, sendo observado a temperatura 

com o termômetro e o pH de cada ponto no momento da coleta pelo método direto usando as fitas de 

pH. Em laboratório, foram separados dois erlenmeyers para cada ponto de coleta, onde adicionamos 

100 mL da água em cada um deles para realizar o teste que definiu que entre a acidez e alcalinidade, a 

acidez deveria ser determinada. O seguinte teste foi realizado com os indicadores fenolftaleína e 

alaranjado de metila, que em meio ácido ficam respectivamente incolor e amarelado. Em cada ponto 

foi adicionado três gotas de fenolftaleína no primeiro erlenmeyer e três gotas do alaranjado de metila 

no segundo erlenmeyer, confirmando a acidez da amostra.  

A determinação da acidez foi realizada por titulação, onde foi feita a padronização do 

hidróxido de sódio (titulante) com biftalato de potássio (titulado) e o indicador fenolftaleína, que 

resultou numa concentração de 0,09636 mol/L. Após a padronização do hidróxido de sódio, foi 

determinada a acidez por titulação com a água coletada, utilizando o mesmo indicador. O ponto de 

titulação ocorreu quando o hidróxido de sódio igualou o pH da amostra ao seu, tornando-a alcalina. 

Devido a isso, a água passou para uma coloração rósea, pois a fenolftaleína quando se encontra em 

meio alcalino ocorre essa mudança de cor. 

A análise do cloreto também foi executada por titulação. Foi feita a padronização do nitrato de 

prata (titulante) com cloreto de sódio (titulado), utilizando o indicador cromato de potássio, resultando 

numa concentração de 0,0970 mol/L.  Foi determinado o cloreto na a água coletada com o mesmo 

indicador. O ponto final da titulação ocorreu quando o os íons de Ag+ se depositaram em forma de 

AgCl e houve a precipitação de cromato de prata, conferindo uma cor marrom-avermelhada (Manual 

de determinação de cloreto em água: método de Mhor). 

Na análise de sólidos dissolvidos, foi utilizado nove cápsulas de porcelana, cada ponto 

possuindo três cápsulas contendo 50 mL da água filtrada em cada. Foram registrados os pesos das 

cápsulas antes e depois da adição da água. As mesmas ficaram na estufa numa temperatura de 100°c 

até a secagem completa durante quatro horas. A pesagem final foi quando a cápsula esfriou 

totalmente, determinando então a quantidade de cloreto presente na amostra. 

 A análise microbiológica foi efetuada através da técnica de número mais provável (NMP) ou 

chamada de método de tubos múltiplos para detecção de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes. Nesta técnica a amostra após ser coletada logo foi distribuída em tubos contendo 

Caldo Lauril Triptose (LST) com tubos de Durhan invertidos. Para cada ponto foram distribuídos 15 

tubos, sendo cinco de concentração dupla (diluição 1:1) e os dez restantes de concentração simples, 

com diluições de 1:10 e 1:100. Foi encubado por 24/48 horas na estufa numa temperatura de 35ºC a 

36ºC. Após 24 horas todos apresentaram positividade, ou seja, formação de gás. As amostras foram 

semeadas com a alça de platina, previamente flambada e fria em caldo verde brilhante com tubos de 

Durhan invertidos, que foi encubado por 24/48 horas numa temperatura de 35ºC a 36ºC. Por fim, todos 

os tubos mostraram positividade no caldo verde brilhante, onde foram transferidos com alça de platina 

flambada e fria para tubos contendo caldo Escherichia coli, meio confirmatório para coliformes 

termotolerantes. Diferente dos caldos previamente mencionados o caldo Escherichia coli foi encubado 

numa temperatura de 45º C por 48 horas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Conselho nacional do meio ambiente – CONAMA estabelece requisitos para qualquer tipo 

de utilização da água, classificando os corpos hídricos em classes. Balneabilidade é a medida das 

condições sanitárias das águas destinadas à recreação de contato primário, onde seus parâmetros são 

apresentados na resolução nº 274/00 do CONAMA. Com base nessa resolução houve a comparação 

dos resultados apresentados nesta pesquisa e os valores de referências disponibilizados pela mesma 

(Ambiente Água: portal do meio ambiente). 

O cloreto é um sal inorgânico que pode ser encontrado em vários tipos de água, sua 

importância nesta pesquisa foi determinar o nível de salinidade do riacho Reginaldo com o objetivo de 

classifica-lo entre as três classes preconizadas no CONAMA, representado na classe de águas doces, 

como mostra o resultado da salinidade na tabela 1. 

O potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, acidez, cloreto e os sólidos dissolvidos foram 

os parâmetros de possível acesso por esta pesquisa que foram analisados de acordo com a importância 

de suas alterações no riacho Reginaldo.  

O pH da água depende de sua origem e características naturais, mas variações podem indicar 

contaminação principalmente de efluentes industriais, além de que podem ajudar na dissolução de 

metais pesados. MAIER (1987) diz que as águas dos rios brasileiros apresentam pH com tendência 

neutra a ácida e a vida aquática depende muito disso, variações nesse parâmetro pode afetar o 

metabolismo de várias espécies, desse modo a resolução do CONAMA 357/05 estabelece que para a 

proteção da vida aquática o pH deve estar entre 6 e 9. 

A temperatura da água é influenciada por fatores tais como radiação disponível, latitude, 

altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade (ZUMACH, 2003). Durante o 

ano, essas variações são decorrentes de forma natural, mas em alguns casos o aumento desse 

parâmetro se dá devido ao lançamento inadequado de efluentes com altas temperaturas causando 

impactos significativo a qualidade da água.  

A importância da determinação da acidez se prende ao fato de que sua variação brusca pode se 

caracterizar o lançamento de algum resíduo industrial (ANDRADE e MACÊDO, 1996). Alterações 

nesse parâmetro pode acontecer de acordo com a época do ano, em período de chuva os riachos 

tendem a diminuir seu pH. 

A determinação dos sólidos dissolvidos está diretamente ligada à identificação de poluição. A 

concentração desse parâmetro indica a quantidade de matéria orgânica ou inorgânica que está presente 

na amostra.  

De acordo com os parâmetros citados acima, os resultados das análises físico-química estão 

representados na tabela 2. 

Os coliformes são bactérias indicadores de contaminação fecal tanto no alimento, como na 

água, que são divididos em coliformes totais e coliformes fecais ou termotolerantes. Os coliformes 

totais são bactérias gram-negativas que podem ser aeróbias ou anaeróbias e fermentam lactose 

produzindo gás em sua temperatura ótima de 35/37°C. Já os coliformes termotolerantes são bactérias 

gram-negativas, em forma de bacilos, que também fermentam lactose, mas em temperatura de 

44/45°C. Neste grupo há uma bactéria de muita importância conhecida como Escherichia Coli, 

bactéria que normalmente é encontrada no intestino humano e de alguns animais, por esses motivos, a 

presença de E. coli indica a contaminação fecal. Para o uso da água de contato primário deve ser 

obedecido os padrões de qualidade de balneabilidade que resolução 274/00 do CONAMA preconiza, 

estabelecendo o valor máximo de 1000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli por 

100 mililitros. Os valores analisados estão sendo representados na tabela 3. 

 

 SALINIDADE 

Ponto 1 0,0000376068% 

Ponto 2 0,0000034188% 

Ponto 3  0,0000035897% 

TABELA 1. VALORES DE SALINIDADE 
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PH 

   

TEMPERATUTA 

     

    ACIDEZ 

    

    CLORETO 

SÓLIDOS 

DISSOLVIDOS 

Ponto 1 6.0 28 ºC 0,79 g/L 1,287 g/L 931,400 g/L 

Ponto 2  6.0 28 ºC 0,085 g/L 0,117 g/L      931,400 g/L 

Ponto 3  7.0 30 ºC 0,065 g/L 0,122 g/L      936,400 g/L 

TABELA 2. RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

 NMP/100ML 

Ponto 1 1600 

Ponto 2 1600 

Ponto 3  1600 

TABELA 3. RESULTADOS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Segundo o CONAMA 274/00 a definição de águas doce são aguas com salinidade igual ou 

inferior a 0,5%,de acordo com os resultados apresentados na tabela 1, sobre os valores de salinidade, 

notasse que os três pontos de água coletadas apresentaram niveis de salinidade extremamente baixos 

ao que preconiza o CONAMA 274/00 classificando-o na classe de águas doce.  

 A tabela 2 mostra os resultados das analises fisico-quimicas, onde pode se observar que o Ph dos 

três pontos em questão estão dentro dos padrões (entre 6,0 e 9,0) disponibilizados pelo CONAMA 

274/00. A temperatura dos três pontos foram inferiores ao indicado pelo CONAMA 430/11 (inferior a 

40°C), que fala sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Os valores de acidez estão 

relacionados ao pH e não se encontram fora das normalidades. Já os níveis de sólidos dissolvidos 

deram intensamente elevados quando comparados ao valor máximo (500 mg/L) indicad pelo 

CONAMA na resolução 357/05. Isso indica que o nível de poluição devido a quantidade de resíduos 

descartados no riacho Reginaldo. 

 A tabela 3 mostra o número mais provável de coliformes existententes nas amostras coletadas, 

execendo o valor máximo de coliformes permitido pelo CONAMA 274/00, comprovando que sua 

utilização é imprópria.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

  Com base no objetivo geral da pesquisa e com os resultados apresentados acima, foi realizado 

um levantamento bibliográfico buscando possíveis plantas, bactérias e/ou fungos, que teria a 

capacidade de mitigar a poluição do riacho Reginaldo. De acordo com os resultados, há uma 

incidência muito grande de coliformes fecais, além de que o nível de sólidos dissolvidos ultrapassa o 

limite permitido pelo CONAMA.  

A biorremediação é caracterizada como uma técnica que tem por objetivo descontaminar o 

solo e água por meio da utilização de organismos vivos, como microrganismos e plantas (PIRES et al, 

2003). Na biorremediação existe a fitorremediação, uma área bastante visada, utilizando plantas que 

descontaminam ambientes poluídos, principalmente por poluentes orgânicos e metais pesados 

(TAVARES, 2009) Um dos indicativos para a seleção de plantas para este processo é o potencial para 

fitorremediação, assim qualquer fator que possa ocasionar alguma interferência negativa no 

desempenho da planta deve ser minimizado para favorecer sua ação descontamiante (BAKER, 1981).  

Com os resultados obtidos, foi possível chegar à conclusão que a fitorremediação é uma 

possível opção para as condições em que se encontra o riacho Reginaldo.  

A Lenma Valdiviana é uma planta aquática da família Lemnaceae que absorve com eficácia os 

compostos nitrogenados e fosfatados dos corpos d’água, reduzindo assim os coliformes fecais, sólidos 

dissolvidos, entre outros parâmetros. Essa planta pode ser encontra em corpos d’água com baixa 

salinidade (4 g/L). Por esses motivos, essa planta passou a ser mais estudada para sua utilização em 
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águas doces. Já a Lemna minor, pertencente à família Araceae, possui um tipo fisionômico hidrófilo e 

vive ar margens de rios. Já é utilizada em estações de tratamento de outros países, pois possui uma 

capacidade de diminuir de 15% a 20% da carga orgânica de esgotos domésticos. Acredita-se que no 

Nordeste essa planta tenha um bom desenvolvimento, pois só precisa de área, sol e nutrientes. A 

temperatura é ideal e a carga orgânica serve como alimento.  

Ambas, são pequenas e frequentemente confundidas com algas e geralmente se proliferam 

rápido colonizando rapidamente os rios. Diante disso, a fitorremediação com plantas do gênero Lemna 

é de possível aplicação no riacho Reginaldo, sabendo de suas características de proliferação e 

exigências nutritivas, cabem ao que se foi analisado no parâmetro físico-químicos e microbiológico. 
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RESUMO: Diante dos complexos desafios ambientais enfrentados pela sociedade, a promoção do 

desenvolvimento da cidadania ambiental tornar-se tema importante na proposta pedagógica das Diretrizes 

Curriculares Nacionais relacionadas à Educação Ambiental. Em algumas escolas o tema nem sequer é abordado, 

e há pouca informação no que diz respeito àquelas situadas na zona rural. A presente pesquisa teve por objetivo 

investigar as práticas pedagógicas voltadas para Educação Ambiental que vinham sendo desenvolvidas pelos 

professores do Ensino Fundamental I, da Escola de Ensino Fundamental José Pereira Sobrinho, localizada no 

Sítio Baixa do Capim. A importância desse estudo foi por tratar-se de uma escola da zona rural, do município de 

Arapiraca-AL, visando auxiliar na construção do conhecimento e os impactos sofridos pelo meio ambiente por 

decorrência de atitudes antrópicas. Os dados necessários para pesquisa foram coletados por meio da aplicação de 

questionários com alunos do 1º ao 5º ano. E após, houve atividades intervencionistas, por meio de jogos. Houve 

uma palestra acerca dos resíduos sólidos e coleta seletiva, antes da aplicação do questionário. Posteriormente 

foram realizados jogos referentes à coleta seletiva, e o mesmo questionário foi aplicado novamente. Os dados 

obtidos revelaram que as práticas pedagógicas voltadas para Educação Ambiental desenvolvidas na Escola 

estavam sendo trabalhadas de forma insatisfatória, pois não atendiam o que determina os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. A partir da aplicação desse projeto foi possível despertar nos alunos a cidadania 

ambiental. O material educativo elaborado para auxiliar na disseminação dos princípios da Educação Ambiental 

foi eficaz e os jogos trouxeram resultados positivos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Lúdico, Ciências, Práticas Pedagógicas. 

 

Games as a strategy to addres environmental education, in an school of the 

rural area, in the municipality of Arapiraca-AL. 
 

ABSTRACT: Dealing with the complex environmental challenges that face society, the promotion of 

development of environmental citizenship have become an important issue in the pedagogical proposals of the 

National Curriculum Guidelines Related to Environmental Education. In some schools Environmental Education 

is not even addressed, and there is little information regarding those located in rural areas. Therefore, this study 

aimed to investigate the pedagogical practices focused on environmental education that were being developed by 

the teachers of the elementary school, in the Elementary School José Pereira Sobrinho, located in the rural area 

Baixa do Capim. The importance of this study is due to this school location in a rural area of the city of 

Arapiraca AL, aiming to help building knowledge of the impacts suffered by the environment as result of human 

actions. The data necessary for the development of the research were collected through questionnaires with the 

1st to 5th grade students. And after, there were intervention activities through games. There was a talk about the 

solid waste and selective collection, before the application of the questionnaire. Later, games were held 

regarding the selective collection, and the same questionnaire was administered again. The data revealed that the 

focused pedagogical practices for environmental education developed in Elementary School José Pereira 

Sobrinho were being worked unsatisfactorily as it did not meet what determines the National Curriculum 

Parameters. From the application of this project it was possible to awaken the students' environmental 

citizenship. The educational material developed to assist in the dissemination of the principles of environmental 

education was effective and the games have brought positive results. 

 

KEYWORD: Playfulness, Science, Pedagogical Practices. 

 

INTRODUÇÃO  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) a principal função do trabalho com o tema 

Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e 

global (BRASIL, 1997). De acordo com os PCNs a Educação Ambiental deve estar inserida nos currículos 

escolares, em todos os níveis de ensino e de forma interdisciplinar. Entretanto, conforme Zakrzevski (2004), 
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apesar das inúmeras tentativas de incorporar a Educação Ambiental nos currículos escolares, ainda são poucas as 

pesquisas e intervenções nesse sentido voltadas à população do campo.  

Para Tolfo (2011) a prática da Educação Ambiental nas escolas do interior é especialmente importante, já 

que, muitos dos estudantes de hoje serão possivelmente os adultos que daqui alguns anos serão responsáveis por 

extrair da sua propriedade o sustento de sua família, utilizando para isso os recursos naturais existentes nela e 

tendo que ter consciência ambiental para produzir sem degradar esses recursos. 

Tendo em vista que a prática de memorização de conteúdos não garante aos estudantes uma melhor 

aprendizagem, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se investigar práticas pedagógicas para o ensino de 

ciências, abordando o tema transversal Educação Ambiental, no Ensino Fundamental I que desperte o interesse 

do alunado que vive na zona rural. Além disso, a maioria dos trabalhos, nos quais investiga-se as práticas 

voltadas a Educação Ambiental, são em sua maioria desenvolvidos na zona urbana. Sendo assim, faz-se 

necessária a realização de estudos que forneçam informações acerca da Educação Ambiental nas escolas do 

campo. 

 As diversas definições e classificações dos conteúdos são decoradas o que dificulta uma aprendizagem 

significativa e “que se reduz à mera repetição automática de textos cobrada em situação de prova” (BRASIL, 

1998, p.26). Este trabalho parte da hipótese que através de jogos a Educação Ambiental pode ser transmitida 

facilmente, principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pois o jogo pode contribuir para um 

ensino de ciências mais motivador e eficiente, possibilitando os processos de interação entre os estudantes, 

discussão, elaboração de respostas e soluções de problemas.  

O presente trabalho teve por objetivo investigar as práticas pedagógicas voltadas para Educação 

Ambiental que foram desenvolvidas no Ensino Fundamental I, da Escola de Ensino Fundamental José Pereira 

Sobrinho, localizada no Sitio Baixa do Capim, zona rural do município de Arapiraca/AL. E especificamente 

observar se a Educação Ambiental estava inserida no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola; despertar nos 

alunos a cidadania ambiental; elaborar material educativo para auxiliar na disseminação dos princípios da 

Educação Ambiental; incentivar discussões sobre a transformação do meio em que os alunos viviam e o que as 

interferências negativas tinham causado à natureza. E por fim pontuar as contribuições do uso de jogos didáticos 

como forma de motivação para a aprendizagem. 

 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi realizada na Escola José Pereira Sobrinho, localizada no Sítio Baixa do Capim, zona rural 

do município de Arapiraca/AL, no período nos meses de Julho e Agosto, no ano de 2016. Participaram 132 

alunos com faixa etária de cinco a treze anos, matriculados nas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.  

A comunidade de Baixa do Capim sentindo a necessidade de uma escola, levou ao conhecimento do então 

prefeito Dr. João Batista Pereira da Silva tal reivindicação. Um dos moradores o senhor Miguel Januário de Brito 

que na época também sentia a necessidade de uma escola, pois tinha dois filhos em idade escolar, doou o terreno 

para a construção. Pelo decreto Lei 571/71 de 31/03/1971, foi fundada a escola pelo citado prefeito, recebendo o 

nome de Grupo Escolar José Pereira Sobrinho e iniciou seus trabalhos com apenas uma sala de aula, onde 

funcionava da 1ª a 4ª série (denominado atualmente 2º ao 5º ano), nos turnos matutino e vespertino.  

Ao longo dos anos e de acordo as necessidades de ampliação o então grupo escolar ganhou mais salas de 

aula e o nome de Escola José Pereira Sobrinho. No período da pesquisa a escola contava com seis salas de aula, 

o que ainda era insuficiente para o número de alunos matriculados. A escola ao longo dos anos obteve alguns 

avanços e ampliou seu campo de atuação e serviços educacionais prestados. Ela atendia alunos do pré-escolar ao 

9º ano, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental l e II, contendo quinze turmas, com o 

número total de 426 alunos.  

Atendia as comunidades circunvizinhas, como Vila Aparecida, Genipapo, Mangabeira, Poção, Lagoa do 

Poção, Oitizeiro e Poço da Pedra. Recebia também crianças e jovens que sofriam de doenças crônicas e 

problemas sócio emocionais. Esses alunos também eram encaminhados para as unidades de saúde, aos centros 

especializados como o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e o Centro de Referência 

Integrado de Arapiraca (CRIA) para os possíveis atendimentos. 

A pesquisa foi realizada de forma bibliográfica com base em materiais e publicações que abordavam o 

tema Educação Ambiental, principalmente livros e artigos científicos. Houve a parte exploratória com o objetivo 

de proporcionar maior familiaridade com o problema por meio de visitas a instituição de ensino, aplicação de 

questionários e observação visando avaliar de que forma a Educação Ambiental vinha sendo abordada na escola. 

A técnica adotada foi a coleta de dados por meio de questionários. Os dados obtidos foram analisados e 

discutidos com base nas teorias que abordam a temática da pesquisa. 

A realização da intervenção contou com quatro etapas:  



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

425 

Etapa I- Realização de palestras, com o tema “lixo e coleta seletiva” que serviu como forma de 

verificação de conhecimentos prévios dos alunos. Foi utilizado o recurso projetor de multimídia para mostrar 

imagens e ensiná-los conceitos sobre lixo e coleta seletiva. 

Etapa II- Aplicação de questionário realizado em todas as turmas, onde as crianças do 1º ano tinham que 

fazer a coleta seletiva ligando as lixeiras de acordo com o tipo de material (vidro, metal, papel e plástico), foi 

necessário informar o tipo de material, para alguns que ainda não sabiam ler, para que eles pudessem ligar as 

lixeiras corretamente. Já no 2º ano os alunos tinham que responder um questionário onde continham duas 

questões, uma pedia para ligar as lixeiras aos seus respectivos nomes e a segunda, eles tinham que ligar os lixos 

à sua lixeira correta. Do 3º ao 5º ano foi usado o mesmo questionário, nele tinha dez questões, onde oito eram de 

múltipla escolha, outra para ligar os 3 R´s aos seus respectivos significados e a última questão foi referente à 

coleta seletiva de alguns materiais. 

Etapa III- Utilização de alguns jogos didáticos aplicados em todas as turmas da pesquisa, como forma de 

verificar se a ludicidade influenciou ou não no processo ensino aprendizagem. Foram utilizadas como recursos 

quatro jogos: um deles tinham quatro lixeiras, confeccionadas por eles próprios nas cores: amarelo, verde, azul e 

vermelho, e também materiais recicláveis, de diversos tipos de lixo, como plásticos, vidros, metais e embalagens 

de papéis, onde eles tinham que fazer a coleta seletiva. O segundo era um jogo da memória e nele continham 

elementos que constituíam a coleta seletiva. O terceiro jogo era um quebra cabeça sobre os 3R´s (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar). O quarto jogo era outro quebra cabeça, este sobre coleta seletiva, onde ao final da junção 

de todas as peças formava uma imagem com as lixeiras e os tipos de materiais que deviam conter em cada uma 

delas. 

 

Figura 1 - Aplicação dos jogos didáticos nas turmas pesquisadas. 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016. 

 
Etapa IV- Repetiu-se a aplicação dos mesmos questionários em todas as turmas, com o intuito de 

comparar as respostas dos questionários aplicados na segunda etapa da pesquisa, ou seja, após as palestras, com 

as respostas obtidas após a aplicação dos jogos, visando avaliar a eficácia dos jogos na absorção de 

conhecimentos dos alunos. 

 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

426 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O número de questionários respondidos nas cinco turmas do 1° ao 5° ano, na primeira etapa da pesquisa, 

foram 24; 26; 26; 31 e 25 respectivamente, totalizando 132 questionários, ou seja, todos os alunos que 

frequentavam as aulas responderam ao questionário.  

Concernente à aplicação do questionário na turma do 1° ano foram obtidos os resultados de acordo com 

as figuras 2 e 3 que apresentam as categorias e o entendimento da turma, quando questionados sobre a 

correspondência dos diferentes tipos de lixo recicláveis às lixeiras coloridas da coleta seletiva. 

 
Figura 2 - Porcentagem de acertos e erros dos alunos do 1º ano da Escola de Ensino Fundamental José 

Pereira Sobrinho, na aplicação do questionário após a palestra, quando ligaram os diferentes tipos de lixo 

recicláveis às lixeiras coloridas da coleta seletiva. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 
Figura 3 - Porcentagem de acertos e erros dos alunos do 1º ano da Escola de Ensino Fundamental José 

Pereira Sobrinho na aplicação do questionário após os jogos lúdicos, quando ligaram os diferentes tipos de lixo 

recicláveis às lixeiras coloridas da coleta seletiva. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
Quando comparados os gráficos das figuras 2 e 3 percebe-se que houve um avanço nos resultados após a 

aplicação dos jogos lúdicos, uma vez que o número de acertos aumentou consideravelmente, após os alunos 

terem a experiência dos jogos. Nesse sentido, o jogo demonstrou ser uma opção viável e interessante, 

preenchendo lacunas deixadas no processo de ensino e aprendizagem. Esses resultados retrata o que diz Miranda 

(2002) e Cunha (2012) quando destacaram que através dos jogos a motivação proporciona ação, estímulo e 

interesse, alegria, entusiasmo e curiosidades. O que foi observado nas turmas pesquisadas. 

 Nas turmas do segundo ano, com exceção do lixo orgânico em que houve um equilíbrio entre o número 

de acertos e de erros, o número de respostas erradas foi superior às respostas corretas, quando os alunos ligaram 

o nome do tipo de lixo às lixeiras com as cores respectivas aos tipos de lixo da coleta seletiva (Figura 4). 
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 Figura 4 - Porcentagem de acertos e erros dos alunos do 2º ano da Escola de Ensino Fundamental José 

Pereira Sobrinho, na aplicação do questionário após à palestra, quando ligaram os nomes às lixeiras coloridas da 

coleta seletiva. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
Houve uma porcentagem de acertos muito superior à porcentagem de erros, quando os alunos ligaram os 

nomes dos tipos de lixo às respectivas lixeiras de acordo com as cores da coleta seletiva, após ter sido aplicado o 

jogo (Figura 5) 

 
Figura 5 - Porcentagem de acertos e erros dos alunos do 2º ano da Escola de Ensino Fundamental José 

Pereira Sobrinho na aplicação do questionário após os jogos lúdicos, quando ligaram os nomes às lixeiras 

coloridas da coleta seletiva. 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Na primeira aplicação do questionário após a palestra, obteve-se uma maior porcentagem no número de 

erros. A maior parte dos alunos não tinham conhecimento sobre coleta seletiva, o que demonstrou a importância 

da realização de jogos no aprendizado. A partir da análise dos questionários do 2º ano na aplicação pela segunda 

vez, percebeu-se uma grande diferença dos resultados. Quando aplicado o questionário, pode-se perceber que a 

atividade foi bastante proveitosa, pois a maior parte das respostas foram satisfatórias. Nesse sentido destaca-se os 

estudos de Kishimoto (1996), quando falou que o professor deve rever a utilização de propostas pedagógicas, 

passando a adotar em sua prática aquelas que atuem nos componentes internos da aprendizagem, já que estes não 

podem ser ignorados quando o objetivo é a apropriação de conhecimentos por parte do aluno. 

 A maior parte dos alunos souberam relacionar corretamente os objetos às lixeiras coloridas já no 

primeiro questionário, ou seja, após a palestra, como mostra a figura 6, mas houve um significativo avanço no 

segundo questionário, após os jogos, demonstrado na figura 7. Esses resultados são retratados nos estudos de 

Bezerra (2006, p. 5) quando afirmou que os professores podem oferecer uma contribuição através de aulas mais 

“atrativas e prazerosas” com o uso de jogos e brincadeiras, já que eles são capazes de formar indivíduos mais 

críticos em relação ao meio em que vivem. 

 

Figura 6 - Porcentagem de acertos e erros dos alunos do 2º ano da Escola de Ensino Fundamental José 

Pereira Sobrinho, na aplicação do questionário após à palestra, quando ligaram os objetos às lixeiras coloridas da 

coleta seletiva. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
Figura 7 - Porcentagem de acertos e erros dos alunos do 2º ano da Escola de Ensino Fundamental José 

Pereira Sobrinho, na aplicação do questionário após os jogos lúdicos, quando ligaram os objetos as lixeiras 

coloridas da coleta seletiva. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

As tabelas 1 e 2 mostram o resultado das respostas dos alunos, quando questionados sobre suas atitudes 

em relação ao destino do lixo que era produzido em seu dia a dia. As respostas indicaram que havia uma certa 

conscientização em relação a Educação Ambiental, pois houve uma porcentagem de aproximadamente 75% dos 

alunos das turmas do 3º ao 5º ano declararem que preocupavam-se com o meio ambiente, bem como houve um 

número reduzido de alunos que declarou que jogava o lixo no chão. Porém, na segunda etapa, após os jogos, 

houve uma redução na porcentagem de alunos que se preocupavam com o meio ambiente sempre. Ficou evidente 

nessas turmas que os jogos não influenciaram nas respostas dos alunos, uma vez que, na maioria delas, as 

porcentagens das respostas foram similares. Com base nas ideias de Dias (1992), um programa de Educação 

Ambiental eficiente deve promover, simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atividades e de 

habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental.  

 

Tabela 1 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano da Escola de Ensino Fundamental José Pereira       Sobrinho, na 

aplicação do questionário após a palestra, quando foram perguntados sobre o destino final do lixo produzido por 

eles, no seu dia a dia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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Tabela 2 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano da Escola de Ensino Fundamental José Pereira Sobrinho, na 

aplicação do questionário após os jogos lúdicos, quando foram perguntados sobre o destino final do lixo 

produzido por eles, no seu dia a dia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
Quando os alunos, das turmas do 3º ao 5º ano foram perguntados sobre resíduos sólidos, houve uma alta 

porcentagem de respostas positivas, tanto em relação ao conhecimento sobre o significado de lixo quanto sobre 

saber separar corretamente o lixo para reciclagem (Tabela 3). Mais de 60% dos alunos, em todas as turmas, 

afirmaram saber o significado de reciclar, reutilizar e reaproveitar. Entretanto, nas turmas do 3º e 4º ano, houve 

uma baixa porcentagem de alunos que disseram que sabiam o que era coleta seletiva. Havendo assim um 

contrassenso, pois a coleta seletiva está atrelada a reciclagem.  

 

Tabela 3 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano, relacionadas aos resíduos sólidos, após a palestra. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Após a aplicação dos jogos, na turma 5º ano, 100% dos alunos afirmaram saber o que era lixo, havendo 

também um aumento significativo nas demais turmas (Tabela 4). Assim como houve um aumento significativo 

em relação ao conhecimento acerca de coleta seletiva. Foi observado que eles sabiam o que era coleta seletiva, 

porém não sabiam defini-la. 

 

Tabela 4 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano, em relação aos resíduos sólidos, após os jogos lúdicos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Os resultados da pesquisa após os jogos lúdicos indicaram que os mesmos foram eficientes para o alcance 

dos objetivos propostos nos questionários, demonstrando, assim como afirma Carvalho (1996), a compreensão 

de novos conceitos é favorecida quando o estudante consegue relacioná-los com o conhecimento que já possui. 

As propostas pedagógicas diferenciadas podem despertar valores relativos ao meio ambiente e criar nos 

indivíduos uma consciência solidária de forma a mudar pensamentos e ações com vistas a utilização e 

manutenção racional dos recursos naturais (ANTUNES et. al, 2010).  

Sobre as respostas aos questionários retratados nas tabelas 5 e 6, que objetivava identificar as atitudes dos 

alunos em relação ao descarte do lixo que produziam na escola, percebeu-se que houve uma mudança de postura 
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em relação ao uso das lixeiras da coleta seletiva e com a preocupação de jogar o lixo no lugar adequado, 

demonstrando que a Educação Ambiental quando associada a jogos educacionais mostra-se de forma positiva. 

Deixando claro as observações de Aguiar (2004) quando afirmou que por meio da diversão e do lúdico o sujeito 

aprende, e que os jogos são componentes essenciais na formação escolar, pois desenvolve suas capacidades 

intelectuais. 

 

 Tabela 5 - Respostas dos alunos do 3º ao 5º ano após à palestra, quando perguntados sobre o que faziam com o 

lixo que produziam na escola. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Tabela 6 - Respostas dos alunos do 3º ano após os jogos lúdicos, quando perguntados sobre o que faziam com o 

lixo que produziam na escola. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 

Após os jogos, ficou evidente a redução na porcentagem dos alunos dos 3º e 4º anos, que não se 

preocupavam e jogavam o lixo em qualquer lugar. Bem como aumentou a porcentagem de alunos do 3º ano que 

afirmaram que guardavam o lixo e procuravam uma lixeira para jogar. Porém nas demais turmas houve um 

decréscimo nessas porcentagens.  

Os resultados das questões relativas ao estudo das questões ambientais (Tabela 7) mostraram que após a 

palestra, a preferência dos alunos do 3° ano era estudar as questões ambientais por meio de vídeos, aqui 

representadas por 48% , na turma do 4° ano a preferência era estudar pela internet com 36% e na turma do 5° 

ano a preferência deu-se pela opção de estudar as questões ambientais através de jogos educacionais com 38%. 

Logo após a aplicação dos jogos lúdicos foi possível verificar que os alunos da turma do 3° ano responderam que 

preferiam participar de outras aulas que utilizasse os jogos educacionais para tratar do meio ambiente, com um 

percentual de 46%, os alunos do 4° ano demonstraram interesse por estudar com o auxílio da internet, 

representada por 35% e os alunos do 5° escolheram como melhor opção palestras e jogos educacionais, ambos 

com 33%.  

 

Tabela 7 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano quando perguntados qual a preferência quando estudam as 

questões ambientais.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Pode-se perceber que o conceito dos três R's do consumo consciente parece ser fácil, mas não é, os alunos 

mesmo após os jogos lúdicos ainda sentiram dificuldade de conceituá-los e apenas 12% dos alunos do 3° ano e 

16% dos alunos da turma do 4° ano conseguiram acertar 37 todas as três questões, o maior percentual ficou com 

a turma do 5° ano com 33% como mostra a tabela 8. 
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 Tabela 8 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano quando solicitados que relacionassem os nomes Reciclar, 

Reduzir e Reutilizar aos seus significados. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Já em relação à coleta seletiva dos diferentes tipos de lixos, o percentual maior no número de acertos de 

todas as questões foi registrado nas três turmas do 3° ao 5° ano, com 12%, 7% e 33% respectivamente (Tabela 9) 

o que demonstrou um maior conhecimento após os jogos lúdicos. 

 

 Tabela 9 - Respostas dos alunos do 3º ao 5° ano quando solicitados que realizassem a coleta seletiva de 

diferentes tipos de lixos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Mesmo havendo um aumento na porcentagem de acertos de todas as questões, após os jogos lúdicos, 

continuou havendo uma porcentagem elevada de alunos que erraram acima de três questões.  

Nas observações, durante o decorrer da pesquisa, foi possível verificar que na prática os alunos 

conseguiam fazer a separação do lixo de forma correta, assim como reconheciam as cores da coleta seletiva, mas 

tinham problemas em formar conceitos. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir dos dados investigados, pode-se concluir que:  

• As práticas pedagógicas voltadas para Educação Ambiental, desenvolvidas na Escola de Ensino Fundamental 

José Pereira Sobrinho, estava sendo trabalhada de forma insatisfatória, pois não atendia o que determina os 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

• A Educação Ambiental fazia parte do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, mas não era posta em 

prática;  

• A partir da aplicação desse projeto foi possível despertar nos alunos a cidadania ambiental;  

• O material educativo elaborado para auxiliar na disseminação dos princípios da Educação Ambiental foi eficaz; 

 • Os jogos trouxeram resultados positivos.                                    
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RESUMO: A espécie de arroz Oryza sativa é a mais cultivada no mundo. No Brasil o cultivo ocorre no   

sistema de sequeiro e no irrigado por inundação. O cultivo no sistema irrigado apresenta hábitats terrestres e 

aquáticos apresentando grande biodiversidade de aves, anfíbios, répteis e artrópodes. Entre os artrópodes 

encontrados nesse sistema de cultivo estão as aranhas, que apresentam um papel no controle biológico de pragas, 

contudo, não se tem conhecimento das aranhas presentes nos campos de arroz em Igreja Nova - AL. Por isso o 

objetivo desse trabalho foi conhecer a biodiversidade de aranhas presentes na cultura do arroz irrigado nessa 

região. Para isso foi feito um levantamento em uma área de 300m
2 

no Perímetro Irrigado do Boacica no qual 

estava plantado a cultivar SCS117 CL. As coletas foram realizadas durante a fase vegetativa da cultura, 

utilizando uma rede entomológica de 35cm de diâmetro com cabo de 1 metro, para varrer a parte área da 

vegetação com 10 redadas em movimentos pendulares em 6 pontos aleatórios. As amostras coletadas foram 

colocadas em sacos plásticos e transferidas para frascos com álcool 70% e levados para laboratório onde foi feita 

a triagem, identificação e contagem. Foram encontradas 60 aranhas distribuídas em 7 famílias, a família 

Tetragnathidae apresentou maior diversidade, sendo seguida pelas famílias Anyphaenidae, Corinnidae, 

Miturgidae, Araneidae, Theridiosomatidae e Philodromidae.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecossistema, Araneae, biodiversidade. 

Occurrence of spiders in irrigated rice crop in Igreja Nova – AL 

ABSTRACT: The Oryza sativa rice species is the most cultivated in the world. In Brazil, cultivation occurs 

in the rainfed system and not irrigated by flooding. The cultivation in the irrigated system presents terrestrial and 

aquatic habitats presenting great biodiversity of birds, amphibians, reptiles and arthropods. Among the 

arthropods found in this cropping system are the spiders, which play a role in the biological control of pests, 

however, the spiders present in the rice fields in Nova - AL Church are not known. Therefore, the objective of 

this work was to know the spider biodiversity present in the irrigated rice crop in this region. For this, a survey 

was made in an area of 300m
2
 in the Irrigated Perimeter of Boacica in which the cultivar SCS117 CL was 

planted. The collections were carried out during the vegetative phase of the crop, using an entomological 

network of 35cm in diameter with a cable of 1 meter, to sweep the vegetation area with 10 raids in pendulous 

movements in 6 random points. The collected samples were placed in plastic bags and transferred to bottles with 

70% alcohol and taken to the laboratory where the sorting, identification and counting were done. There were 60 

spiders distributed in 7 families, the Tetragnathidae family showed greater diversity, followed by the families 

Anyphaenidae, Corinnidae, Miturgidae, Araneidae, Theridiosomatidae and Philodromidae. 

 

KEYWORD: Agroecosystem, Araneae, biodiversity.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O arroz é uma planta anual pertencente ao gênero Oryza, que engloba 20 espécies selvagens, e duas 

domesticadas, sendo estas o Oryza glaberrima (arroz africano) e o Oryza sativa (arroz asiático). O O. sativa é a 

espécie mais cultivada mundialmente, ocupando o segundo lugar entre os cereais mais produzidos (BENICIO, 

2012). 
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Classificado na família Poaceae, o arroz pertence ao grupo de plantas com sistema fotossintético C3, e 

adaptada ao ambiente aquático. Essa adaptação é devida à presença de aerênquima no colmo e nas raízes da 

planta, que a passagem de oxigênio do ar para a rizosfera (SOSBAI, 2016). 

No Brasil, a cultura do arroz é produzida sob diversos agroecossistemas. Os tipos comuns de cultivo no 

Brasil são o de sequeiro, também referido de “cultivo em terras altas” e o cultivo de arroz irrigado por inundação 

(CONAB, 2015). 

Segundo Duré et al. (2008), na cultura do arroz irrigado observa-se hábitats aquáticos e terrestres, 

compreendendo um mosaico de ambientes em transformação, apresentando uma grande biodiversidade, mantida 

pela rápida colonização assim como pela rápida reprodução e crescimento de aves, répteis, anfíbios, aves e 

artrópodes.  

Dentre os artrópodes encontrados nesse agroecossistema estão as aranhas que desempenham importante 

papel no controle biológico de pragas. Dentre as famílias de aranhas mais comuns encontradas nessas áreas 

destacam-se a Araneidae, Lycosidae, Tetragnathidae e Salticidae (Beevi et al. 2005). O conhecimento dessa 

biodiversidade benéfica é importante para traçar estratégias de manejo que promovam a permanência desses 

agentes na cultura diminuindo assim a quantidade de pesticidas utilizados na lavoura contribuindo assim para os 

pressupostos de uma agricultura sustentável.  

O município de Igreja Nova - AL se apresenta como a maior produtora de arroz Alagoas, contudo a 

biodiversidade de aranhas presentes nesse agroecossistema é desconhecida por isso o objetivo desse trabalho é 

investigar a ocorrência de aracnídeos do gênero Araneae presentes na cultura de arroz irrigado neste município. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa foi realizada no Perímetro Irrigado do Boacica, no município de Igreja Nova - AL no ano de 

2017 em uma lavoura de arroz irrigado plantada com a cultivar SCS117 CL mediante sistema de plantio 

convencional (Figura 1). 

O levantamento foi feito em uma área de 300m² onde foram realizadas quatro coletas semanalmente 

durante a fase vegetativa utilizando uma rede entomológica de 35 cm de diâmetro com cabo de 1 metro, para 

varrer a parte aérea da vegetação com dez redadas em movimentos de avanços pendulares em seis pontos 

aleatórios (Figura 2).  

As amostras foram colocadas em sacos plásticos de 20L e depois transferidos para frascos contendo 

álcool 70% e levados para o laboratório do grupo de pesquisa Grupo de Estudos Botânicos e Etnobiológicos 

(GEMBIO) da UNEAL Campus Arapiraca onde foi realizada a triagem, identificação e contagem. 

  

 

 

               
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram capturadas 60 aranhas ao longo das coletas, distribuídas em 7 famílias. Rodrigues (2008) 

encontrou 15 famílias em levantamento no município de Cachoeirinha-RS, demostrando que a 

biodiversidade das aranhas é bem maior, do que a encontrada nesse estudo. 

Dentre as famílias encontradas com mais frequência está a Tetragnathidae, seguida pela família 

Anyphaenidae, Corinnidae, Miturgidae, Araneidae, Theridiosomatidae e Philodromidae (Tabela 1). 

 

 

Figura 2 - Método de captura com rede 

entomológica 

    Fonte: BARBOSA, 2017.     Fonte: SILVA, 2017. 

 

Figura 1 - Lavoura de arroz onde foi realizada a 

pesquisa 
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Tabela 1 - Famílias de aranha encontradas na cultura do arroz irrigado em Igreja Nova - AL. 

Família Número de indivíduos 

 

Tetragnathida 38 

Anyphaenidae 14 

Corinnidae 2 

Miturgidae 2 

Araneidae 2 

Theridiosomatidae 1 

Philodromidae 1 

Fonte: BARBOSA, 2017. 

 

As famílias Tetragnathidae e Anyphaenidae foram encontradas em todas capturas somando o 

número de indivíduos destas famílias se chega a 86% de todos indivíduos capturados, assim como relata 

Beevi et al. (2005), as famílias que apresentam maior diversidade na cultura do arroz irrigado são 

Tetragnathidae e Anyphaenidae. 

O número de aranhas coletadas variou significativamente ao longo da pesquisa. A coleta que 

apresentou o maior número de aranhas foi a primeira com 21 indivíduos, seguida pela segunda coleta com 

16 indivíduos, terceira coleta com 9 indivíduos cada e a coleta 4 apresentando somente 8 indivíduos 

(Figura 3). 

 

Figura 3 - Flutuação populacional das famílias das aranhas ao longo das coletas (Igreja Nova - AL, 2017). 

 

  

Fonte: BARBOSA, 2017 

 

A maior quantidade de aranhas observada na primeira coleta pode ter ocorrido devido ao estágio 

onde a cultura se encontrava. A diminuição que se observa posteriormente pode estar relacionada a 

precipitação pluviométrica que ocorreu nesse período. 

De acordo com Oliveira et al. (2010), o número de aranhas presentes no ambiente também pode 

apresentar variações, como observado nesse trabalho, devido a competições intraespecíficas. O respectivo 

autor relata que quando há um grande número de aranhas ocorre canibalismo diminuindo a população 

destes aracnídeos como se pode notar na diminuição de indivíduos logo quando estava com uma grande 

população. 
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CONCLUSÃO 
 

O estudo mostrou existe uma grande biodiversidade de aracnídeos da ordem Araneae presentes na cultura 

de arroz irrigado em Igreja Nova - AL. 

Com base nos resultados obtidos por meio da pesquisa foi possível observar que as famílias mais 

abundantes nos campos de arroz irrigado são a Tetragnathidae e Anyphaenidae, enquanto as de menor 

diversidade foram as famílias e Theridiosomatidae e Philodromidae. 
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RESUMO: O Caryocar brasiliense Camb pretence a família Caryocaraceae, e gênero Caryocar. Essa 

espécie é encontrada em vários estados do brasil, em especial no bioma cerrado. Possui várias aplicações na 

medicina tradicional, uso alimentício e madereiro. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 

de literatura sobre os principais métodos de extração, composição química e propriedades medicinais do óleo de 

pequi. Realizou-se uma busca nas bases de dados google acadêmico e Scielo,utilizando as palavras-chave; 

métodos de extração do óleo de pequi, composição química, propriedades medicnais|farmacológica. Foram 

capturados 92 artigos, destes pela analise do título|resumo selecionou-se 19 artigos. As principais técnicas de 

extração são com soxhlet,com solventes orgânicos hexano, clorofórmio e extração com fluído supercrítico e a 

frio. Os componentes majoritários do óleo de pequi são ácidos graxos mono e insaturados, e terpenóides e 

ésteres. O óleo apresenta várias atividades biológicas tais, como anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, 

cicatrizante, antifúngica e redução problemas cardiovasculares. Portanto, pesquisas aprofundadas devem ser 

realizadas tanto no âmbito da composição química, quanto à atividade farmacológica, a fim de se obter novos 

medicamentos. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Saúde, ácido graxo, atividade biológica. 

Oil of pequi (Caryocar brasiliense Camb) extraction methods, chemical 

constitution and medicinal properties 

 

ABSTRACT: The Caryocar brasiliense Camb belongs to the family Caryocaraceae, and genus Caryocar. This 

species is found in several Brazilian states, especially in the cerrado biome. It has several applications in 

traditional medicine, food use and logger. The present work had the objective of reviewing the literature on the 

main methods of extraction, chemical composition and medicinal properties of pequi oil. We did a search in the 

databases google academic and Scielo, using the keywords; methods of extraction of pequi oil, chemical 

composition, medicinal properties. A total of 92 articles were captured. Of these, 19 articles were selected. The 

main extraction techniques are with soxhlet, with organic solvents hexane, chloroform and extraction with 

supercritical and cold fluid. The major components of pequi oil are mono and unsaturated fatty acids, and 

terpenoids and esters. The oil exhibits various biological activities such as anti-inflammatory, antimicrobial, 

antioxidant, healing, antifungal and reduction cardiovascular problems. Therefore, in-depth research should be 

carried out both in terms of chemical composition and pharmacological activity in order to obtain new drugs. 

 

KEYWORD: Health, fatty acid, biological activity. 

 

INTRODUÇÃO  

O gênero Caryocar é constituído por várias espécies, na cultura popular são conhecidas por nomes triviais 

como, pequi e seus derivados, piqui, piquiá e piquivinagreiro, a palavra pequi vem do tupi e significa pyqui em 

que Py =casca e qui=espinho. A diversidade de espécies do gênero Caryocar é decorrente de o Brasil ser o ponto 

central de dispersão desse gênero. Podem ser encontradas em todas as regiões do país, principalmente nos 
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estados do Amazonas, São Paulo, Pará, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, 

Ceará, Minas Gerais e Tocantins. As espécies denominadas por pequizeiro pertencem á família Caryocaraceae, 

formada por 25 espécies reunidas em dois gêneros, Caryocar e Anthodiscus. O gênero Caryocar é constituído 

por 16 espécies, onde 12 destas podem ser encontradas em território nacional (DE OLIVEIRA et 

al.,2008;SANTOS et al.,2004). 

Entre as espécies do gênero Caryocar a Caryocar brasiliense Camb figura 1, é a mais ambudante no 

Brasil, são caracterizadas pela forma semidecídua, seletiva serófita e eliófita, caracterizando-se como planta do 

cerrado. Podendo ser encontrada em áreas do Cerrado, Floresta Amazônica, Caatinga e Mata Atlântica. Sua 

principal aplicação encontra-se na produção de madeira, construção civil, extração do óleo para produção de 

cosméticos, uso das folhas e frutos na medicina popular e uso alimentício da polpa do fruto (ANTUNES et 

al.,2006; SANTOS et al.,2004). 

 
Figura 1: A; pequizeiro; B; tronco; C; árvore; D; flor e folhas do pequizeiro. 

Fonte: DEUS et al.,2008. 

O presente trabalho objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico a respeito dos principais métodos 

de extração, á constituição química e propriedades medicinais do óleo de pequi (Caryocar brasiliense Camb). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

O presente trabalho configurou-se de uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico e 

Scielo (Scientifie Electronic Library Online).Foram pesquisados artigos científicos publicados entre 2000  e 

2017, com as palavras-chave; métodos de extração do óleo de pequi, composição química, propriedades 

medicnais|farmacológica. Foram capturados 92 artigos, destes pela analise do título|resumo selecionou-se 19 

artigos para compor o trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Métodos de extração do óleo de pequi 

Os óleos são substâncias insolúveis em água e solúvel em solventes orgânicos, são constituídos por 

ésteres e ácidos graxos. Os óleos essenciais são compostos mono e sesquisterpenóides que conferem as 

características organolépticas das plantas. Diversas partes da planta podem ser utilizadas na extração de 

compostos voláteis, como flores, folhas, cascas, rizomas e frutos. Os óleos essenciais e não essenciais são 

extraídos de plantas por várias técnicas, como arraste a vapor, hidrodestilação, destilação e por prensagem 

(BIZZO et al.,2009; PESSOA,2013). 

O uso de solventes orgânicos é outra técnica de extração de óleos de plantas, esse processo é em geral 

simples e consiste na dissolução dos componentes da amostra em solvente líquido. Essa técnica é conhecida por 

extração sólido-líquido, e a mistura resultante denominada micela (óleo+solvente), a separação ocorre pela 

evaporação do solvente. Devido certas propriedades peculiares, como seletividade estreita, faixa de ebulição e 

ser imiscível com a água, o hexano é o solvente mais empregado em extrações. No entanto, apresenta 

desvantagens decorrentes de sua toxicidade, custo e inflamabilidade (ARAÚJO et al.,2016). 

 Inicialmente os frutos são lavados com água corrente, logo após retira-se a polpa e deposita-os em uma 

estufa e posteriormente triturado. A extração do óleo foi realizada pela metodologia de soxhlet com emprego de 

hexano como líquido extrator, esse processo dura 4 horas de extração (PERREIRA et al.,2009); cozimento e 

posteriormente extração de soxhlet com hexano e éter etílico(DEUS et al.,2008); extração com aparelho batelada 

numa incubadora congelada, a acetona foi o solvente empregado (AQUINO et al.,2009). 

Outra maneira de extrair os óleos essenciais do pequi é através da extração a frio na temperatura 

ambiente, empregando solventes orgânicos como clorofórmio e metanol (LUZIA,2012). PESSOA et al (2013) 

avaliou o rendimento de extração do pequi com propano subcrítico, obtendo o maior rendimento de 43,69%, e 

extração com etanol e hexano em aparelho soxhlet obtendo-se um rendimento de 52,78%.Há várias técnicas de 

extração do óleo de pequi, no entanto não há um método 100% de eficiência sempre apresenta vantagens e 

desvantagens, além das variáveis que podem interferir na produção e obtenção do óleo, como temperatura, 

humildade, fertilidade do solo entre outros fatores. 

Constituição Química e Propriedades Medicinais 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

439 

Na constituição química do óleo de pequi tabela 1, podem ser encontrados metabólitos secundários tais 

como, vários ácidos graxos, principalmente oleico, palmítico, mirístico, palmitoléico, esteárico e linoleico 

(ARAÚJO et al.,2016). Lopes et al (2012) identificou os ácido oleico e palmítico por cromatografia gasosa e 

detector de ionização de chama. Eles representam a maior parte da composição do óleo, sendo determinantes de 

sua qualidade (BRASIL et al.,2011). 

O ácido oleico é um composto monoinsaturado, é essencial na redução da oxidação da LDL- colesterol na 

forma aterogênica (ANGELIS, 2001). Há na literatura estudos sobre a atividade antifúngica do óleo (PASSOS et 

al.,2002) ação anti-inflamatória (DINIZ, 2015) ação antibacteriana (EMERECIANO, 2017) e antioxidante 

(MIRANDA-VILELA,2010. Batista et al(2010) avaliou a atividade cicatrizante do óleo de pequi em feridas 

cutâneas de ratos e houve redução significativa dos ferimentos. 

Tabela 1:Composição típica dos ácidos graxos do óleo de pequi. 

Ácidos graxos Porcentagem % 

Ácido mirístico 0,50 

Ácido palmítico 44,30 

Ácido palmitoléico 1,30 

Ácido esteárico 1,80 

Ácido oleico 50,20 

Ácido linoléico 1,20 

Ácido linolênico 0,70 

Fonte: ARAÚJO et al.,2016. 

Cordeiro et al (2013) identificou 21 compostos por cromatografia gasosa acoplada  espectrometria de 

massas, de óleos extraídos de diferentes frutos do pequi coletados em locais diferentes do estado do Mato 

Grosso. Dos compostos majoritários os ésteres foram os principais (55-87%), seguido dos terpenos, 

principalmente os hidrocarbonetos monoterpênicos (10-28%) e outras substâncias, como alcoóis não terpênicos 

(1-14%). 

 

CONCLUSÃO -  

Diante do exposto, conclui-se que existem várias formas de extração do óleo de pequi, no entanto não 

existe um método preciso, a extração deve ser realizada com a combinação de métodos que propiciem bons 

rendimentos. Vários estudos são realizados sobre a composição química e propriedades medicinais dos óleos de 

pequi, estudos aprofundados que visem o isolamento e caracterização dos constituintes e atividades 

farmacológicas comprovadas devem ser realizados, para que possam ser empregados na terapêutica, na 

prevenção de patologias humanas.                             
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RESUMO: Em função da sua natureza heterogênea, os resíduos podem causar impactos econômicos, 

ambientais, na saúde, de natureza estética e social, durante todo seu ciclo de vida, tornando-se assim, uma das 

maiores problemáticas ambientais para a administração pública ou privada. Este trabalho analisou os níveis de 

conhecimento e a percepção ambiental sobre as atividades de gestão ambiental dos proprietários de meios de 

hospedagem da praia do Francês. Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas de artigos 

científicos e também pesquisa documental, entrevistas com meios de hospedagens, entre pousadas e hotéis, com 

aplicação de formulários com perguntas estruturadas e semiestruturadas e preenchimento do diário de campo 

com todas as percepções das visitas realizadas. Com o estudo ficou claro que os proprietários ainda não 

percebem a questão ambiental como uma ferramenta de marketing atrativa para seus estabelecimentos e por esse 

motivo visualizam a questão ambiental apenas sob o aspecto financeiro através da redução de gastos, 

menosprezando as mudanças de comportamento necessárias ao bem estar do planeta. Essas mudanças somente 

ocorrerão quando a sociedade passar a cobrar de forma consciente e efetiva o respeito pelas questões ambientais.  

 

PALAVRAS CHAVE: Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Gestão. 

Environmental perception of lodging owners: a case of study in the 

municipality of Marechal Deodoro-AL 

ABSTRACT: Due to its heterogeneous nature, solid waste can cause economic, environmental, health, 

esthetic and social impacts throughout its lifecycle, becoming one of the largest environmental problems for 

public or private administration. This work analyzed the levels of knowledge and environmental perception 

about the environmental management activities of the owners of the hosting media of the French beach. For the 

development of the work, research of scientific articles and also documentary researches, interviews between 

inns and hotels it was realized, with application of forms with structured and half-structured questions and filling 

the field diary with all the perceptions of visits performed. In this study it was observed that the owners still do 

not perceive the environmental issue as an attractive marketing tool for their establishment and for that reason 

they visualize the environmental issue only under the financial aspect, belittling the behavior changes necessary 

to the welfare of the Planet. These changes will only occur when the society recollects in a conscious and 

effective manner of respect for environmental issues. 

KEYWORD: Solid Waste, Environmental Education, Management. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
O crescimento populacional e o consumismo exagerado das últimas décadas têm levado à sociedade a 

explorar recursos naturais de forma mais intensa consequentemente, intensificando os impactos ambientais 

causados pela enorme quantidade de resíduos gerados.  

Em função da sua natureza heterogênea, os resíduos podem causar impactos econômicos, ambientais, na 

saúde, de natureza estética e social, durante todo seu ciclo de vida, tornando-se assim, uma das maiores 

problemáticas para a administração pública ou privada. Surge, então, um desafio: pensar na origem, no destino e 
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na disposição adequada destes resíduos. Para tanto, se faz necessário um maior controle da geração, 

armazenamento e destinação final dos mesmos, já que são considerados um dos maiores problemas enfrentados 

pela humanidade atualmente. Nesse sentido, as mudanças de comportamento do homem e do poder público em 

relação à natureza ainda são tímidas no que diz respeito ao gerenciamento dos resíduos e merecem atenção.  

Felix e Santos (2013) destacam que em decorrência dos diversos problemas ambientais, as empresas 

necessitam cada vez mais inserir no contexto da sua cadeia de produção o conceito de sustentabilidade, 

objetivando assim, sensibilizar as pessoas e os empresários da necessidade de minimizarem os impactos 

socioambientais ocasionados por essas grandes corporações e da oportunidade de investir em alternativas de 

produção mais limpa e eficiente.  O setor turístico na atualidade é um grande gerador de resíduos, devido à 

grande mobilidade de pessoas que fazem uso de diversos equipamentos turísticos diariamente, tamanha 

importância do setor é percebida na Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS (2010) quando torna 

obrigatório que sejam determinadas as diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos 

para as áreas de especial interesse turístico. 

Silva e Oliveira (2015) definem que a gestão de resíduos sólidos é um conjunto de atitudes 

(comportamento, procedimento, propósitos) e tem como objetivo principal a eliminação dos impactos 

ambientais, relacionados à produção e a destinação do lixo, dessa forma, o planejamento ambiental é um 

importante agente e tem o papel de orientar os instrumentos metodológicos, administrativos, legislativos e de 

gestão para o desenvolvimento de atividades num determinado espaço e tempo. Além disso, ele incentiva a 

participação ativa dos cidadãos, induzindo as relações mais estreitas entre sociedade e autoridades locais e 

regionais. Há diversas leis que regem este setor e é papel do Estado aplicá-las da maneira devida. No entanto, 

percebe-se que há dificuldade, na maioria dos municípios, em enxergar este setor, como promotor de 

desenvolvimento urbano e de saúde pública.  

A disposição final de resíduos é uma das etapas do processo de gestão mais preocupante, e os índices 

apresentam números alarmantes, visto que ainda existem muitos municípios utilizando de valas e lixões a céu 

aberto. A disposição inadequada de resíduos pode resultar em impactos ao meio ambiente, pela contaminação de 

solo e recursos e hídricos, atrair vetores de doença (ratos, moscas, urubus, etc) e estes fatores aumentam ainda 

mais negativamente os indicadores relacionados à saúde pública (SEABRA; GALLEP; GONÇALVES, 2016).  

Detentor de importantes pontos turísticos alagoanos, o município de Marechal Deodoro encanta a todos 

com belas praias como a Praia do Francês e a Praia do Saco, o Pólo Gastronômico da Massagueira e ainda um 

centro histórico tombado, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por ter sediado a 

primeira capital de Alagoas e por ser a cidade natal do proclamador da república brasileira.  

O município também chama a atenção em relação às questões ambientais por ser banhado pela Laguna 

Manguaba, bem como por possuir uma grande extensão de manguezais e praias com forte atração turística, além 

dos aspectos naturais, ainda concentra a base da indústria química do estado através do Pólo Cloróquimico de 

Marechal Deodoro e uma usina sucroalcooleira. Também vem sofrendo modificações consideráveis devido à 

expansão imobiliária que vem ocorrendo devido à duplicação rodovia AL 101-Sul. Apesar de tantos fenômenos 

comprometedores, o município pouco tem avançado no atendimento a nova legislação ambiental e no que se 

refere à mitigação dos impactos ambientais provocados, principalmente, pela má disposição dos resíduos sólidos.  

Em municípios de pequeno porte, como Marechal Deodoro, a administração pública – que é responsável 

pelo adequado estado de limpeza da cidade, se detém apenas no recolhimento do lixo domiciliar, das varrições 

das ruas, podas de árvores, e entulhos de construções civis, sendo depositados em um local fora da vista da 

população sem nenhuma forma de gerenciamento. Sendo recolhido de uma forma por igual, sem haver distinção. 

Contudo, a gestão dos resíduos vai além disso e precisa ser tratada como uma prioridade para o alcance da 

qualidade de vida da população.  

Devido à importância do tema esse trabalho analisou os níveis de conhecimento e a percepção ambiental 

sobre as atividades de gestão ambiental dos proprietários de meios de hospedagem da praia do Francês.  

 

METODOLOGIA 
 

A área do estudo, localiza-se na praia do Francês, município de Marechal Deodoro, distante 22.8 km da 

capital Maceió, na região sudeste do Estado de Alagoas. O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias 

pavimentadas AL-101 Sul e pequeno trecho da AL-215, com percurso em torno de 28 Km limitando-se a norte 

com os municípios de Pilar, Cajueiro, Santa Luzia do Norte e Satuba, a sul com Barra de São Miguel, a leste 

com Coqueiro Seco e o Oceano Atlântico e a oeste com São Miguel dos Campos e Pilar. 

O estudo teve como base uma avaliação quali-quantitativa, onde através da aplicação de formulário e 

diário de bordo se fez o levantamento das principais características dos estabelecimentos em relação a sua 

infraestrutura e a percepção ambiental sobre a problemática dos resíduos na área. O formulário foi idealizado 

com 15 perguntas fechadas e 6 abertas, envolvendo desde a percepção sobre a questão ambiental do 

empreendedor, como também o cotidiano da produção de resíduos em seu estabelecimento. 
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As entrevistas também foram utilizadas como uma importante ferramenta de levantamento de 

informações por poder proporcionar a oportunidade de interagir com os setores responsáveis de maneira mais 

direta (HAGHUETTE,2010.p.86). Essas entrevistas foram programadas para abordar sobre a disposição de 

resíduos no município de Marechal Deodoro, bem como as ações realizadas por esses estabelecimentos para 

mitigar esses impactos ambientais negativos. A estatística descritiva foi utilizada para realizar a tabulação dos 

dados obtidos dos formulários, utilizando-se o software Microsoft Office Excel 2007. 

O tipo de amostra utilizado foi a amostra por conveniência, tendo em vista que todos os meios de 

hospedagem da praia do Francês do município alagoano de Marechal Deodoro, foram convidados a participar, 

mas apenas 4 responderam em tempo hábil e se dispuseram a participar da pesquisa durante o mês de junho de 

2017. 

 

RESULTADOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

Durante as entrevistas os proprietários informaram as principais características dos estabelecimentos, de 

forma geral os estabelecimentos entrevistados são de pequeno e médio porte, conforme características 

apresentadas abaixo:  

 

ESTABELECIMENTO 1  

 

A pousada possui 17 unidades habitacionais, dispondo de 34 leitos no total, possui boa infraestrutura com 

espaço para eventos, estacionamento, restaurante, salas com equipamentos de escritório e para reuniões, 

banheiros sociais em áreas comuns, sala de estar com televisão, 5 piscinas, room service (serviço de alimentação 

nos quartos). Possui restaurante que serve a la carte almoço e jantar e o café da manhã é servido na forma de 

buffet. 

Durante a aplicação do questionário, o proprietário informou os resíduos alimentícios eram os mais 

gerados pela pousada e que ele não saberia informar o que era feito com esses resíduos, pois lhe cabia a essa 

função. Não demonstrou interesse às questões ou ao tema da pesquisa, respondendo de forma rápida e seca. 

Ficou claro que a pousada não dava importância à reciclagem, coleta ou gerenciamento geral de seus resíduos 

sólidos. 

 

ESTABELECIMENTO 2 

 

O hotel possui 14 unidades habitacionais, dispondo de 28 leitos no total, possui boa infraestrutura com 

espaço para eventos, estacionamento, salas com equipamentos de escritório e para reuniões, banheiros sociais em 

áreas comuns, sala de estar com televisão, clube Infantil, piscina, room service (serviço de alimentação nos 

quartos). O estabelecimento oferece café da manhã em estilo buffet e serviço de bar. 

O proprietário foi bastante receptivo, demonstrou muito interesse no tema pesquisado, informando que 

tentava contribuir com o gerenciamento de resíduos sólidos da melhor forma possível dentro do que poderia ser 

feito em sua pousada. Informou que utilizava alguns materiais reciclados em objetos decorativos, que fazia 

reaproveitamento de água para o jardim, que utiliza válvula de descarga de duplo funcionamento e que tentava 

economizar energia. Destacou também que fazia compostagem e que encaminhava o óleo que era utilizado na 

cozinha para uma cooperativa, onde lá, esse óleo era transformado em sabão e revendido. O proprietário também 

informou que fazia a separação de alguns resíduos como materiais plásticos e latinhas e ao final nos autorizou 

registrar o local onde armazenava temporariamente estes materiais. 

 

 

ESTABELECIMENTO 3 

 

A pousada possui 9 unidades habitacionais, dispondo de 45 leitos no total, possui estacionamento, 

restaurante, banheiros sociais em áreas comuns, piscina, room service (serviço de alimentação nos quartos). O 

estabelecimento oferece café da manhã em estilo buffet e serviço de bar. 

Assim como o estabelecimento 2, o proprietário foi muito receptivo e demonstrou grande interesse pela 

pesquisa. Durante a entrevista, o proprietário nos informou que pouquíssimo resíduo alimentar era descartado 

sem um aproveitamento citando como exemplo as frutas maduras transformadas em polpa. Afirmou ainda que 

iniciou um processo de compostagem em seu estabelecimento com alguns resíduos, mas parou devido ao baixo 

benefício que esta atividade lhe trazia. Apresentou uma preocupação ambiental, quando destacou que fazia a 

separação de latinhas de bebidas e destinava para um ponto de coleta e aproveitava outros materiais para 

reutilizar em seu estabelecimento, tais como: garrafões velhos de água eram transformados em lixeiras e fazia 
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uso de troncos velhos de coqueiros como postes e apoio para o chuveiro. Ele também nos informou que utilizava 

água com ferrugem de um poço para regar as plantas, economizando assim ao fim do mês uma boa quantia no 

consumo de água. 

Quanto à economia de energia, fomos informados que no local haviam sensores com fotocélulas que 

acendiam as luzes em horários pré-programados e quando não haviam hóspedes na pousada, o proprietário 

desligava a chave desse sensores.  

Ao finalizar a aplicação do questionário, percebemos que a implantação de coleta seletiva e associações 

voltadas para este tema incentivariam este proprietário a investir mais no gerenciamento de resíduos sólidos da 

sua pousada. 

 

ESTABELECIMENTO 4 

 

O hotel possui 30 unidades habitacionais, dispondo de 87 leitos no total, possui boa infraestrutura com 

estacionamento, área de convivência, banheiros sociais em áreas comuns, sala de estar com televisão, quadra 

poliesportiva, piscina, room service (serviço de alimentação nos quartos). O estabelecimento oferece café da 

manhã em estilo buffet e serviço de bar. 

O proprietário demonstrou muita curiosidade e até desconfiança sobre quem éramos, do que se tratava a 

pesquisa e qual seu objetivo. Ao iniciar o questionário, o proprietário informou que fazia uso de energia solar, 

que haviam sensores no estacionamento, reutilizava água da piscina, reciclava alguns materiais e que utilizava 

reciclados na decoração. 

 Apesar de ser, segundo as informações obtidas, a pousada mais ecologicamente correta visitada neste 

dia, foi observado que o proprietário não conhecia bem o tema ou ansiava mostrar que sua pousada seguia todos 

os requisitos de gerenciamento de resíduos sólidos recomendados. Respondeu, inclusive, que havia coleta 

seletiva em sua rua, apesar deste serviço ser inexistente na região. Mostrando assim que não tinha conhecimento 

do que se tratava uma coleta seletiva ou estava tentando vender a imagem de que sua pousada seguia todos os 

requisitos ambientalmente corretos. 

 

 

DISCUSSÃO 
 

Os estabelecimentos pesquisados identificaram a matéria orgânica, resultante de suas cozinhas e 

restaurantes como principal resíduo gerado em seus estabelecimentos, no entanto apenas o estabelecimento 3 

mencionou utilizar a compostagem em sua pousada, já o proprietário do estabelecimento 2 afirmou que tentou 

uma vez realizar a compostagem, mas acabou desistindo, pois o processo gerou alguns transtornos para o 

estabelecimento. Os outros dois proprietários nunca nem tentaram realizar o processo. Apenas 3 proprietários 

citaram o papel higiênico como um resíduo gerado em seu estabelecimento, a mesma situação ocorreu com as 

latinhas e papel e/ou papelão. 

A pesquisa foi realizada durante o período da baixa temporada, portanto a produção de resíduos nos 

estabelecimentos é considerada pequena e está relacionada ao porte do meio de hospedagem. O fato do 

estabelecimento possuir restaurante ou não, também contribui para a maior produção para a geração de resíduo. 

Entre os estabelecimentos pesquisados, os estabelecimentos 2 e 4 afirmaram possuir um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, no entanto quando perguntados se seria possível conhecermos o documento, 

os proprietários desconversaram, um deles disse que o mesmo não estava no escritório e o outro que não sabia 

onde estava. 

O proprietário do estabelecimento 4 afirmou possuir coleta seletiva em áreas comuns do empreendimento, 

no entanto essa informação não foi visualizada pelos pesquisadores, já o estabelecimento 2 separa os resíduos em 

secos e molhados, separando latinhas, garrafas pet’s e resíduos molhados. Os outros estabelecimentos afirmaram 

não realizar nenhum tipo de separação. 

De todos os proprietários entrevistados, o responsável pelo estabelecimento 4 parecia muito querer 

responder as questões da forma que seria correta, mesmo que para isso ele não respondesse verdadeiramente o 

que estava sendo questionado, esse fato ficou nítido pois o mesmo afirmava fazer o gerenciamento dos resíduos, 

mesmo sem demonstrar que tivesse conhecimento sobre o assunto, ainda afirmou que a prefeitura realizava 

coleta seletiva no município, fato que não procedia no município pesquisado. 

O estabelecimento 1 não possui local de armazenamento externo, mesmo sendo o empreendimento que 

apresenta melhor infraestrutura, também afirmou não fazer separação dos seus resíduos. O proprietário não 

demonstra interesse por questões ambientais, mesmo sua pousada sendo bastante limpa e organizada. 
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CONCLUSÃO 
 

A questão ambiental é uma necessidade que precisa ser repensada pela sociedade de uma forma geral, 

cabe a sociedade essa cobrança, quando faz o papel de usuário, bem como aos gestores possuírem uma visão 

diferenciada em relação ao ambiente que tanto contribui para o seu estabelecimento. No entanto, essa 

preocupação ainda é pouco representativa, tendo em vista que os setores responsáveis junto ao poder público, 

bem como os usuários não exigem um ambiente ecologicamente correto. 

Ações de manutenção do espaço, voltadas principalmente para o aspecto financeiro, acabam contribuindo 

para o meio ambiente: tais como: uso de energia solar, válvulas de descargas reduzidas, reutilização da água e 

sensores de energia, mas precisamos ir além, precisamos entender o ambiente como um organismo que necessita 

de manutenção. 

Alguns proprietários deixaram claro como o descarte é feito de forma irregular e não demonstraram 

interesse em rever essa situação, tendo em vista que a coleta seletiva não foi implantada pela prefeitura, mas 

também não mostraram interesse em cobrar e/ou procurar meios adequados para o descarte desses resíduos. 

 É necessário que se faça um trabalho de educação ambiental de forma direcionada para promover uma 

maior divulgação da problemática dos resíduos sólidos urbanos, divulgando a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e promovendo uma maior conscientização ambiental junto aos empresários locais que vivem e 

dependem diariamente de uma área que tem no meio natural o seu maior atrativo. 

 Este artigo é parte integrante de um estudo maior, que envolve pesquisas da dissertação de mestrado e 

trará um panorama maior sobre a questão ambiental na Praia do Francês no município de Marechal Deodoro. 
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RESUMO: A busca pela sustentabilidade é um dos grandes desafios da atualidade, especialmente na área da 

construção civil, considerada hoje uma das industrias que mais provocam impacto ambiental. Essa busca fez 

surgir o interesse em resgatar a construção em terra crua ou bioconstrução, uma das técnicas mais antigas da 

humanidade e que utiliza materiais naturais e não poluentes, diminuindo os custos e buscando eficiência 

energética. Um resgate do passado em busca de um futuro melhor para o planeta. Hoje existe um número 

significativo de pesquisas que tentam desenvolver novas técnicas e tecnologias, como solução economicamente 

viável para o enriquecimento da técnica e de habitabilidade das edificações em terra, minimizando os problemas 

inerentes a esse tipo de construções. Uma das vertentes mais comum dessas pesquisas é o desenvolvimento de 

novos substratos com a inserção de novos agregados, suas variações e proporções, na tentativa de alcançar a 

estabilização do material. Ao longo da história, foram muitos os resultados positivos com a adição de materiais 

agregantes de variadas origens. Este artigo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico através de 

bases de dados dos indexadores, como: Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Periódico Capes, Banco de Teses e Google Acadêmico, além de publicações impressas, selecionando todos os 

trabalhos publicados entre o período de 2000 até 2017, os quais incluíram artigos, teses, dissertações, e livros nos 

idiomas Português, Inglês ou Espanhol, na tentativa de sistematizar essas pesquisas  investigando o estado da 

arte das principais tentativas de inserção desses agregados.  
 

PALAVRAS CHAVE: sustentabilidade, terra crua, resíduos.  

Research of new stabilizing aggregates for the Architecture of Earth: 

The search for a Sustainable Architecture. 

 
ABSTRACT: The search for sustainability is one of the great challenges of today, especially in civil 

construction, today considered one of the industries that most cause environmental impact. This search has raised 

the interest in rescuing the construction in raw earth or bioconstruction, one of the oldest techniques of humanity 

and that uses natural and non-polluting materials, reducing costs and seeking energy efficiency. A rescue of the 

past in search of a better future for the planet. Today there is a considerable number of researches that try to 

develop new techniques and technologies as an economically viable solution for the enrichment of the technique 

and habitability of the buildings on land, minimizing the problems inherent to this type of constructions. One of 

the most common aspects of this research is the development of new substrates with the insertion of new 

aggregates, their variations and proportions, to achieve the stabilization of the material. Throughout history, 

there have been many positive results with the addition of binder materials of various origins. This article aims to 

carry out a bibliographical survey through indexer databases: Web of Science, Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), Capes Periodic and  Google Scholar, In addition to printed publications, selecting all the 

works published between the period of 2000 and 2017, in which included articles, theses, dissertations, and 

books in Portuguese, English or Spanish, in an attempt to systematize these researches by investigating the state 

of the art of the main attempts to insert these aggregates 

 

KEYWORD: Sustainability, raw earth, waste. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objeto de estudo deste trabalho está associado às construções erigidas segundo o modelo desenvolvido 

pelas sociedades primitivas, onde a construção do abrigo é atribuição do próprio interessado, utilizando-se de 

técnicas construtivas que dispensam o uso de mão de obra especializada e materiais complexos, a chamada 

arquitetura primitiva, ou vernacular (SILVA,1998). Segundo Rapoport (1984), são construções fruto de 

adaptações às condições oferecidas pelo ambiente, como matéria prima, condições climáticas, facilidade de 

transporte, somados ao conhecimento e capacidade da comunidade em adaptar-se ao meio ambiente. 

Dentre as técnicas construtivas, a arquitetura de terra pode ser apontada como uma técnica vernacular 

milenar, que se destaca pela utilização de materiais fáceis de manejar, disponíveis sobre o terreno de sua 

implantação ou em suas proximidades, como a própria terra, a madeira bruta, a palha e o cipó, e por dispensar 

mão de obra especializada para sua confecção (RAPOPORT, 1984).  

Silva (1998) salienta que o contexto do termo primitivo tem significado antropológico e de referência, 

independentemente do tempo cronológico ou histórico, uma vez que, mesmo no tempo presente há grupos 

sociais que adotam este modelo construtivo comum em coletividades periféricas que ficam à margem de certos 

processos e mecanismos sociais, culturais e tecnológicos das sociedades industrializadas modernas. 

A terra vem sendo utilizada como matéria prima em vários elementos construtivos desde os tempos pré-

históricos e suas técnicas de construção se manifestaram de diferentes formas em várias civilizações do passado 

sendo difundidas através de invasões e colonizações que ocorreram ao longo da história da humanidade. Assim, 

as técnicas originárias de cada região se associaram às técnicas trazidas pelos estrangeiros, se adaptando e 

organizando novos modos de construir. Desta forma, as técnicas apresentam semelhanças de uma região para 

outra, cada uma com suas particularidades e com sua própria nomenclatura (NEVES et al., 2011). 

Apresentando-se como alternativa construtiva adotada pelos colonizadores, a arquitetura de terra 

difundiu-se pelo Brasil em função da disponibilidade da matéria prima abundantemente encontrada e da 

singeleza de sua aplicação. De edificações suntuosas a simples casas de camponeses, edificadas no período 

colonial, seu uso foi sendo limitado à classe social de baixa renda a partir da instalação da corte portuguesa no 

país, quando foram abertos os portos para os materiais e componentes importados (FARAH, 1996).  

Com a introdução dos processos industriais e o surgimento de novos materiais, as construções de terra 

foram paulatinamente substituídas e esquecidas, e os edifícios de terra erigidos hoje tem característica 

rudimentar, de má qualidade e na grande maioria dos casos, inacabadas, comuns em comunidades de baixa 

renda. São normalmente encontradas nos bairros periféricos, povoados e em propriedades rurais da quase 

totalidade do território brasileiro. Essa decadência se deve não somente a industrialização da construção civil, 

mas também à perda da qualidade final da obra devido à falta de conhecimento técnico dos construtores 

(CARVALHO; LOPES, 2012).  

Atualmente, apesar do preconceito que envolve a imagem de arquitetura de terra, existe um crescente 

interesse mundial nas formas alternativas de edificação ecologicamente correta, as chamadas ecotécnicas e a 

arquitetura sustentável, contribuindo para o ressurgimento da construção em terra como alternativa viável para a 

construção civil (CARVALHO; LOPES, 2012). 

O capítulo 34 da Agenda 21, em seu primeiro item estabelece que "as tecnologias ambientalmente 

saudáveis são as que protegem o meio ambiente, são menos poluentes, usam todos os recursos de forma mais 

sustentável, reciclam mais seus resíduos e produtos, e tratam os despejos residuais de uma maneira mais 

aceitável do que as tecnologias que vierem a substituir." (BRASIL, 1997)  

A construção civil tradicional hoje "gera altos índices de custo para o setor" (MORETT, 2003) e faz o uso 

de um grande contingente de mão-de-obra, de materiais industrializados com alto valor agregado, gerando um 

desperdício do material no canteiro de obra, podendo chegar até a um terço do material adquirido, além dos 

custos com transporte. Em adição, tem expressiva participação na degradação do meio ambiente pois, segundo 

Gauzin-Muller (apud CARVALHO; LOPES, 2012) "a construção e o uso dos edifícios implicam no consumo de 

50% dos recursos naturais, 40% da energia e 16% da água, o que representa um consumo energético responsável 

por mais de 25% das emissões totais dos gases que provocam o efeito estufa." 

A efetiva manutenção e conservação dos recursos naturais está relacionada ao desenvolvimento científico 

e tecnológico de processos produtivos que permitam ampliar a atual capacidade de utilização, recuperação e 

conservação destes recursos. A arquitetura de terra contribui para a sustentabilidade da construção civil na 

medida em que tem baixa emissão de poluentes, requer menos consumo de energia e gera menos rejeitos, além 

de apresentar isolamento térmico e acústico, possibilidade de renovação interna do ar, excelente durabilidade, 

versatilidade e viabilidade econômica sem esquecer a sua importância histórico-cultural (CARVALHO; LOPES, 

2012).  

Segundo Ponte (2012), o grande desafio é como introduzir um material e uma técnica secular num 

contexto contemporâneo, suprindo as necessidades de uma sociedade moderna no tocante à segurança, conforto 

e rapidez de construção ao mesmo tempo em que produz uma arquitetura ecologicamente adaptada ao lugar. 

Assim vários estudos estão sendo desenvolvidos na busca de novas técnicas e tecnologias, como no 
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desenvolvimento de novos substratos, com a inserção de novos agregados, com o objetivo de alcançar a 

estabilização do material.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

O trabalho desenvolvido teve caráter exploratório, através de uma pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos científicos, teses e dissertações através das bases de dados dos indexadores: Web of Science, Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Periódico Capes, Banco de Teses e Google Acadêmico, selecionando 

todos os arquivos indexados nas bases de dados entre o período de 2000 até 2017, nos idiomas Português, Inglês 

ou Espanhol. 

Foi realizada uma leitura inspecional de todos os resumos do material selecionado de forma rápida e 

objetiva para a seleção dos textos que mereceram uma leitura mais atenta e profunda, utilizando como palavras 

chaves: sustentabilidade, terra crua, estabilizantes, construção em terra, agregados. Após esta exploração, foi 

realizada uma avaliação crítica dos textos selecionados e estes foram organizados por ordem cronológica para 

permitir uma análise comparativa da evolução temporal sobre o tema.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em todos os continentes, e ao longo de toda história da humanidade, o solo tem se mostrado, por diversas 

razões (custo, abundância, trabalhabilidade etc.), o material de construção que mais esteve ao alcance do homem 

em seus estágios de evolução, inclusive nos dias atuais. 

Segundo Ponte (2012), a terra é um material complexo, cujo comportamento é definido por um conjunto 

de fatores que determinam suas características como: textura, plasticidade, coesão, retração e expansão, 

compactação, densidade e porosidade. Cada conjunto de características confere propriedades que podem ser mais 

ou menos apropriadas a uma ou outra técnica construtiva em terra crua. De acordo com a classificação do 

CRAterre15 existem doze técnicas agrupadas em três famílias, a saber: o sistema monolítico, as alvenarias e os 

enchimentos em estruturas de suporte. 

No sistema monolítico a terra é utilizada como um bloco único e autoportante e cujas técnicas podem ser 

definidas como: a terra escavada, terra plástica, terra empilhada, terra modelada e terra prensada (taipa de pilão). 

As alvenarias consistem na fabricação de blocos secos ao sol, produzidos pelo preenchimento de moldes, como: 

blocos apiloados, blocos prensados, blocos cortados, torrões de terra, terra extrudida, adobe mecânico, adobe 

manual e adobe moldado. A terceira família reúne as técnicas que utilizam uma estrutura ou suporte em outro 

material e cujo preenchimento é feito com terra de forma a preencher os espaços vazios, são elas a terra de 

recobrimento, terra sobre engrado, terra palha, terra de enchimento e terra de cobertura (Ponte, 2012). 

Segundo Bayer (2010), a terra, como material de construção, apresenta vantagens e desvantagens em 

relação a construção tradicional. Como vantagem pode-se citar a baixa emissão de poluentes; menor consumo de 

energia; o fato de ser reciclável e gerar pouco rejeitos; apresentar isolamento térmico e acústico; durabilidade; 

versatilidade; possibilita a autoconstrução e viabilidade econômica, além de sua importância histórico-cultural. 

Quanto às desvantagens é possível enumerar sua baixa resistência à umidade; sua baixa resistência à tração; falta 

de padronização do material; sofre retração ao secar provocando rachaduras e sua associação com vetores 

patológicos. 

A fim de minimizar os problemas provenientes das desvantagens citadas e de adquirir as propriedades adequadas 

para a construção, as características do solo podem ser melhoradas com a adição estabilizantes. A expressão 

"estabilização do solo" refere-se a todo processo que permite o melhoramento das propriedades do solo, no 

sentido de se adequar ao uso a que se destina (NEVES & FARIAS et al., 2011), reduzindo a sua porosidade e 

permeabilidade, e aumentando a sua resistência mecânica., em termos práticos, procura reduzir o volume de ar 

existente e reforçar a ligação entre as partículas. Esse processo ocorre de três maneiras: Estabilização mecânica - 

adensamento do material por compactação ou prensagem; Estabilização física - correção granulométrica do 

material com adição de outros solos com características distintas; e Estabilização química - com adição de 

aglomerantes (PONTE, 2012).   

A estabilização mecânica está na base da construção em taipa e consiste na redução do volume do 

material através da sua prensagem. Este tipo de estabilização começou a ser muito utilizada a partir dos anos 70 

também na fabricação de blocos de adobe, utilizando-se prensas manuais, apropriadas para a autoconstrução, ou 

prensas hidráulicas, muito utilizadas em fabriquetas ou em projetos coletivos. 

                                                           
15

 Centro Internacional de Arquitetura de Terra - França 
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 Estabilização física consiste em conferir ao material uma homogeneidade ao nível do tamanho das 

partículas que o constituem, acrescentando areia à terra grossa e vice-versa. 

 

Estabilização por armação, utilizada geralmente no fabrico blocos de adobe, que consiste na incorporação de 

fibras orgânicas no material, numa quantidade não superior a 3%, aumentando a sua resistência à tração, 

aligeirando a sua massa e evitando a sua fissuração. 

Estabilização química, consiste na introdução de elementos ligantes, como o cimento, a cal, ou o betume, e 

alguns estabilizantes de origem vegetal ou animal, como o latex, o óleo de coco, o óleo de algodão, o sangue de 

boi, o sebo de porco ou de carneiro, as cinzas de madeira ou a urina. Recentemente utilizam-se também alguns 

detritos industriais, como ácidos, resinas ou silicatos. 

A ideia de inserir novos agregados e novas técnicas para minimizar os problemas da arquitetura de terra, 

como por exemplo, a baixa resistência à umidade e à tração e a associação de vetores patogênicos, não é nova. 

Vários autores já associaram a terra, elemento principal, o cimento, fibras vegetais, madeira, cal, sementes, entre 

outros (NEVES et al 2011).   

Segundo Neves, Farias (2011) (ap. Bardou e Arzoumanian,1979) a estabilização por adição de 

aglomerantes pode ser classificada de acordo com as características do solo que se queira corrigir, assim: 

Estabilização por cimentação - acréscimo de substâncias capazes se solidarizar os grãos de argila e areia, 

aumentando a resistência mecânica, ex: cimento, cal, cinzas, etc; Estabilização por armação - agregar ao solo 

material de coesão - fibras - que conferem maior estabilidade e durabilidade, ex: fibras vegetais;  Estabilização 

por impermeabilização - adição de materiais com a função de aumentar a resistência à ação da água, ex: asfalto, 

óleo de coco, seivas vegetais, látex, etc; Estabilização por produtos químicos - adição de materiais que podem 

formar compostos estáveis com a argila, aumentando a resistência mecânica ex: cal, soda caustica, urina de gado, 

etc. 

A adição de novos agregados estabilizantes tem se revelado como um  potencial economicamente viável 

para o enriquecimento da técnica e de habitabilidade das edificações construídas pelo sistema de arquitetura de 

terra,  no sentido de conferir além de baixo custo, um aumento da vida útil e da salubridade destes edifícios. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A construção civil é, hoje, um dos maiores contribuintes da degradação ambiental. É necessário o 

surgimento de alternativas como a construção sustentável, que tem como princípios básicos, o desenvolvimento 

de matérias-primas e energias renováveis, redução da quantidade de materiais, água e energia utilizados, 

reaproveitamento das águas, entre outros. 

.Ao analisar os textos selecionados é possível constatar o potencial da arquitetura de terra, considerando 

suas  vantagens significativas em relação aos métodos construtivos tradicionais, como reduzido impacto 

ambiental (baixa emissão de poluentes,  menor consumo de energia,  reciclável e gera pouco rejeitos); contribui 

com o conforto ambiental (isolamento térmico e acústico); economicamente viável (durabilidade, versatilidade, 

possibilita a autoconstrução e  baixo custo do material ), além de sua importância histórico-cultural. 

 Hoje a construção em terra crua é vista sob uma nova ótica, devido principalmente as novas técnicas e 

tecnologias que se desenvolveram na tentativa de se adequar às atuais necessidades da sociedade sem, no 

entanto, provocar prejuízos ao meio ambiente e às futuras gerações ajustando-se ao conceito de sustentabilidade 

ecológica na construção e as possibilidades de construção menos impactante e de baixo custo, como respostas ao 

desgaste provocado pelas tecnologias das construções tradicionais. Várias pesquisas estão sendo feitas no sentido 

de se de conferir a arquitetura de terra uma maior resistência tanto à tração quanto à umidade. Uma das técnicas 

que tem apresentado bons resultados é a adição de novos materiais agregantes ao material de base, a terra, como 

as fibras vegetais, o cimento, a cal, as cinzas, os óleos vegetais, etc  
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RESUMO: A busca pela sustentabilidade é um dos grandes desafios da atualidade, especialmente na área da 

construção civil, considerada hoje uma das industrias que mais provocam impacto ambiental. Essa busca fez 

surgir o interesse em resgatar a construção em terra crua ou bioconstrução, uma das técnicas mais antigas da 

humanidade e que utiliza materiais naturais e não poluentes, diminuindo os custos e buscando eficiência 

energética. Um resgate do passado em busca de um futuro melhor para o planeta. Hoje existe um número 

significativo de pesquisas que tentam desenvolver novas técnicas e tecnologias, como solução economicamente 

viável para o enriquecimento da técnica e de habitabilidade das edificações em terra, minimizando os problemas 

inerentes a esse tipo de construções. Uma das vertentes mais comum dessas pesquisas é o desenvolvimento de 

novos substratos com a inserção de novos agregados, suas variações e proporções, na tentativa de alcançar a 

estabilização do material. Ao longo da história, foram muitos os resultados positivos com a adição de materiais 

agregantes de variadas origens. Este artigo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico através de 

bases de dados dos indexadores, como: Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Periódico Capes, Banco de Teses e Google Acadêmico, além de publicações impressas, selecionando todos os 

trabalhos publicados entre o período de 2000 até 2017, os quais incluíram artigos, teses, dissertações, e livros nos 

idiomas Português, Inglês ou Espanhol, na tentativa de sistematizar essas pesquisas  investigando o estado da 

arte das principais tentativas de inserção desses agregados.  
 

PALAVRAS CHAVE: sustentabilidade, terra crua, resíduos.  

Research of new stabilizing aggregates for the Architecture of Earth: The 

search for a Sustainable Architecture. 

 
ABSTRACT: The search for sustainability is one of the great challenges of today, especially in civil 

construction, today considered one of the industries that most cause environmental impact. This search has raised 

the interest in rescuing the construction in raw earth or bioconstruction, one of the oldest techniques of humanity 

and that uses natural and non-polluting materials, reducing costs and seeking energy efficiency. A rescue of the 

past in search of a better future for the planet. Today there is a considerable number of researches that try to 

develop new techniques and technologies as an economically viable solution for the enrichment of the technique 

and habitability of the buildings on land, minimizing the problems inherent to this type of constructions. One of 

the most common aspects of this research is the development of new substrates with the insertion of new 

aggregates, their variations and proportions, to achieve the stabilization of the material. Throughout history, 

there have been many positive results with the addition of binder materials of various origins. This article aims to 

carry out a bibliographical survey through indexer databases: Web of Science, Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), Capes Periodic and  Google Scholar, In addition to printed publications, selecting all the 

works published between the period of 2000 and 2017, in which included articles, theses, dissertations, and 

books in Portuguese, English or Spanish, in an attempt to systematize these researches by investigating the state 

of the art of the main attempts to insert these aggregates 

 

KEYWORD: Sustainability, raw earth, waste. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objeto de estudo deste trabalho está associado às construções erigidas segundo o modelo desenvolvido 

pelas sociedades primitivas, onde a construção do abrigo é atribuição do próprio interessado, utilizando-se de 

técnicas construtivas que dispensam o uso de mão de obra especializada e materiais complexos, a chamada 

arquitetura primitiva, ou vernacular (SILVA,1998). Segundo Rapoport (1984), são construções fruto de 

adaptações às condições oferecidas pelo ambiente, como matéria prima, condições climáticas, facilidade de 

transporte, somados ao conhecimento e capacidade da comunidade em adaptar-se ao meio ambiente. 

Dentre as técnicas construtivas, a arquitetura de terra pode ser apontada como uma técnica vernacular 

milenar, que se destaca pela utilização de materiais fáceis de manejar, disponíveis sobre o terreno de sua 

implantação ou em suas proximidades, como a própria terra, a madeira bruta, a palha e o cipó, e por dispensar 

mão de obra especializada para sua confecção (RAPOPORT, 1984).  

Silva (1998) salienta que o contexto do termo primitivo tem significado antropológico e de referência, 

independentemente do tempo cronológico ou histórico, uma vez que, mesmo no tempo presente há grupos 

sociais que adotam este modelo construtivo comum em coletividades periféricas que ficam à margem de certos 

processos e mecanismos sociais, culturais e tecnológicos das sociedades industrializadas modernas. 

A terra vem sendo utilizada como matéria prima em vários elementos construtivos desde os tempos pré-

históricos e suas técnicas de construção se manifestaram de diferentes formas em várias civilizações do passado 

sendo difundidas através de invasões e colonizações que ocorreram ao longo da história da humanidade. Assim, 

as técnicas originárias de cada região se associaram às técnicas trazidas pelos estrangeiros, se adaptando e 

organizando novos modos de construir. Desta forma, as técnicas apresentam semelhanças de uma região para 

outra, cada uma com suas particularidades e com sua própria nomenclatura (NEVES et al., 2011). 

Apresentando-se como alternativa construtiva adotada pelos colonizadores, a arquitetura de terra 

difundiu-se pelo Brasil em função da disponibilidade da matéria prima abundantemente encontrada e da 

singeleza de sua aplicação. De edificações suntuosas a simples casas de camponeses, edificadas no período 

colonial, seu uso foi sendo limitado à classe social de baixa renda a partir da instalação da corte portuguesa no 

país, quando foram abertos os portos para os materiais e componentes importados (FARAH, 1996).  

Com a introdução dos processos industriais e o surgimento de novos materiais, as construções de terra 

foram paulatinamente substituídas e esquecidas, e os edifícios de terra erigidos hoje tem característica 

rudimentar, de má qualidade e na grande maioria dos casos, inacabadas, comuns em comunidades de baixa 

renda. São normalmente encontradas nos bairros periféricos, povoados e em propriedades rurais da quase 

totalidade do território brasileiro. Essa decadência se deve não somente a industrialização da construção civil, 

mas também à perda da qualidade final da obra devido à falta de conhecimento técnico dos construtores 

(CARVALHO; LOPES, 2012).  

Atualmente, apesar do preconceito que envolve a imagem de arquitetura de terra, existe um crescente 

interesse mundial nas formas alternativas de edificação ecologicamente correta, as chamadas ecotécnicas e a 

arquitetura sustentável, contribuindo para o ressurgimento da construção em terra como alternativa viável para a 

construção civil (CARVALHO; LOPES, 2012). 

O capítulo 34 da Agenda 21, em seu primeiro item estabelece que "as tecnologias ambientalmente 

saudáveis são as que protegem o meio ambiente, são menos poluentes, usam todos os recursos de forma mais 

sustentável, reciclam mais seus resíduos e produtos, e tratam os despejos residuais de uma maneira mais 

aceitável do que as tecnologias que vierem a substituir." (BRASIL, 1997)  

A construção civil tradicional hoje "gera altos índices de custo para o setor" (MORETT, 2003) e faz o uso 

de um grande contingente de mão-de-obra, de materiais industrializados com alto valor agregado, gerando um 

desperdício do material no canteiro de obra, podendo chegar até a um terço do material adquirido, além dos 

custos com transporte. Em adição, tem expressiva participação na degradação do meio ambiente pois, segundo 

Gauzin-Muller (apud CARVALHO; LOPES, 2012) "a construção e o uso dos edifícios implicam no consumo de 

50% dos recursos naturais, 40% da energia e 16% da água, o que representa um consumo energético responsável 

por mais de 25% das emissões totais dos gases que provocam o efeito estufa." 

A efetiva manutenção e conservação dos recursos naturais está relacionada ao desenvolvimento científico 

e tecnológico de processos produtivos que permitam ampliar a atual capacidade de utilização, recuperação e 

conservação destes recursos. A arquitetura de terra contribui para a sustentabilidade da construção civil na 

medida em que tem baixa emissão de poluentes, requer menos consumo de energia e gera menos rejeitos, além 

de apresentar isolamento térmico e acústico, possibilidade de renovação interna do ar, excelente durabilidade, 

versatilidade e viabilidade econômica sem esquecer a sua importância histórico-cultural (CARVALHO; LOPES, 

2012).  

Segundo Ponte (2012), o grande desafio é como introduzir um material e uma técnica secular num 

contexto contemporâneo, suprindo as necessidades de uma sociedade moderna no tocante à segurança, conforto 

e rapidez de construção ao mesmo tempo em que produz uma arquitetura ecologicamente adaptada ao lugar. 

Assim vários estudos estão sendo desenvolvidos na busca de novas técnicas e tecnologias, como no 
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desenvolvimento de novos substratos, com a inserção de novos agregados, com o objetivo de alcançar a 

estabilização do material. 

  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

O trabalho desenvolvido teve caráter exploratório, através de uma pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos científicos, teses e dissertações através das bases de dados dos indexadores: Web of Science, Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Periódico Capes, Banco de Teses e Google Acadêmico, selecionando 

todos os arquivos indexados nas bases de dados entre o período de 2000 até 2017, nos idiomas Português, Inglês 

ou Espanhol. 

Foi realizada uma leitura inspecional de todos os resumos do material selecionado de forma rápida e 

objetiva para a seleção dos textos que mereceram uma leitura mais atenta e profunda, utilizando como palavras 

chaves: sustentabilidade, terra crua, estabilizantes, construção em terra, agregados. Após esta exploração, foi 

realizada uma avaliação crítica dos textos selecionados e estes foram organizados por ordem cronológica para 

permitir uma análise comparativa da evolução temporal sobre o tema.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em todos os continentes, e ao longo de toda história da humanidade, o solo tem se mostrado, por diversas 

razões (custo, abundância, trabalhabilidade etc.), o material de construção que mais esteve ao alcance do homem 

em seus estágios de evolução, inclusive nos dias atuais. 

Segundo Ponte (2012), a terra é um material complexo, cujo comportamento é definido por um conjunto 

de fatores que determinam suas características como: textura, plasticidade, coesão, retração e expansão, 

compactação, densidade e porosidade. Cada conjunto de características confere propriedades que podem ser mais 

ou menos apropriadas a uma ou outra técnica construtiva em terra crua. De acordo com a classificação do 

CRAterre16 existem doze técnicas agrupadas em três famílias, a saber: o sistema monolítico, as alvenarias e os 

enchimentos em estruturas de suporte. 

No sistema monolítico a terra é utilizada como um bloco único e autoportante e cujas técnicas podem ser 

definidas como: a terra escavada, terra plástica, terra empilhada, terra modelada e terra prensada (taipa de pilão). 

As alvenarias consistem na fabricação de blocos secos ao sol, produzidos pelo preenchimento de moldes, como: 

blocos apiloados, blocos prensados, blocos cortados, torrões de terra, terra extrudida, adobe mecânico, adobe 

manual e adobe moldado. A terceira família reúne as técnicas que utilizam uma estrutura ou suporte em outro 

material e cujo preenchimento é feito com terra de forma a preencher os espaços vazios, são elas a terra de 

recobrimento, terra sobre engrado, terra palha, terra de enchimento e terra de cobertura (Ponte, 2012). 

Segundo Bayer (2010), a terra, como material de construção, apresenta vantagens e desvantagens em 

relação a construção tradicional. Como vantagem pode-se citar a baixa emissão de poluentes; menor consumo de 

energia; o fato de ser reciclável e gerar pouco rejeitos; apresentar isolamento térmico e acústico; durabilidade; 

versatilidade; possibilita a autoconstrução e viabilidade econômica, além de sua importância histórico-cultural. 

Quanto às desvantagens é possível enumerar sua baixa resistência à umidade; sua baixa resistência à tração; falta 

de padronização do material; sofre retração ao secar provocando rachaduras e sua associação com vetores 

patológicos. 

A fim de minimizar os problemas provenientes das desvantagens citadas e de adquirir as propriedades adequadas 

para a construção, as características do solo podem ser melhoradas com a adição estabilizantes. A expressão 

"estabilização do solo" refere-se a todo processo que permite o melhoramento das propriedades do solo, no 

sentido de se adequar ao uso a que se destina (NEVES & FARIAS et al., 2011), reduzindo a sua porosidade e 

permeabilidade, e aumentando a sua resistência mecânica., em termos práticos, procura reduzir o volume de ar 

existente e reforçar a ligação entre as partículas. Esse processo ocorre de três maneiras: Estabilização mecânica - 

adensamento do material por compactação ou prensagem; Estabilização física - correção granulométrica do 

material com adição de outros solos com características distintas; e Estabilização química - com adição de 

aglomerantes (PONTE, 2012).   

A estabilização mecânica está na base da construção em taipa e consiste na redução do volume do 

material através da sua prensagem. Este tipo de estabilização começou a ser muito utilizada a partir dos anos 70 

também na fabricação de blocos de adobe, utilizando-se prensas manuais, apropriadas para a autoconstrução, ou 

prensas hidráulicas, muito utilizadas em fabriquetas ou em projetos coletivos. 

                                                           
16
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 Estabilização física consiste em conferir ao material uma homogeneidade ao nível do tamanho das 

partículas que o constituem, acrescentando areia à terra grossa e vice-versa. 

Estabilização por armação, utilizada geralmente no fabrico blocos de adobe, que consiste na incorporação 

de fibras orgânicas no material, numa quantidade não superior a 3%, aumentando a sua resistência à tração, 

aligeirando a sua massa e evitando a sua fissuração. 

Estabilização química, consiste na introdução de elementos ligantes, como o cimento, a cal, ou o betume, 

e alguns estabilizantes de origem vegetal ou animal, como o latex, o óleo de coco, o óleo de algodão, o sangue de 

boi, o sebo de porco ou de carneiro, as cinzas de madeira ou a urina. Recentemente utilizam-se também alguns 

detritos industriais, como ácidos, resinas ou silicatos. 

A ideia de inserir novos agregados e novas técnicas para minimizar os problemas da arquitetura de terra, 

como por exemplo, a baixa resistência à umidade e à tração e a associação de vetores patogênicos, não é nova. 

Vários autores já associaram a terra, elemento principal, o cimento, fibras vegetais, madeira, cal, sementes, entre 

outros (NEVES et al 2011).   

Segundo Neves, Farias (2011) (ap. Bardou e Arzoumanian,1979) a estabilização por adição de 

aglomerantes pode ser classificada de acordo com as características do solo que se queira corrigir, assim: 

Estabilização por cimentação - acréscimo de substâncias capazes se solidarizar os grãos de argila e areia, 

aumentando a resistência mecânica, ex: cimento, cal, cinzas, etc; Estabilização por armação - agregar ao solo 

material de coesão - fibras - que conferem maior estabilidade e durabilidade, ex: fibras vegetais;  Estabilização 

por impermeabilização - adição de materiais com a função de aumentar a resistência à ação da água, ex: asfalto, 

óleo de coco, seivas vegetais, látex, etc; Estabilização por produtos químicos - adição de materiais que podem 

formar compostos estáveis com a argila, aumentando a resistência mecânica ex: cal, soda caustica, urina de gado, 

etc. 

A adição de novos agregados estabilizantes tem se revelado como um  potencial economicamente viável 

para o enriquecimento da técnica e de habitabilidade das edificações construídas pelo sistema de arquitetura de 

terra,  no sentido de conferir além de baixo custo, um aumento da vida útil e da salubridade destes edifícios. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A construção civil é, hoje, um dos maiores contribuintes da degradação ambiental. É necessário o 

surgimento de alternativas como a construção sustentável, que tem como princípios básicos, o desenvolvimento 

de matérias-primas e energias renováveis, redução da quantidade de materiais, água e energia utilizados, 

reaproveitamento das águas, entre outros. 

.Ao analisar os textos selecionados é possível constatar o potencial da arquitetura de terra, considerando 

suas  vantagens significativas em relação aos métodos construtivos tradicionais, como reduzido impacto 

ambiental (baixa emissão de poluentes,  menor consumo de energia,  reciclável e gera pouco rejeitos); contribui 

com o conforto ambiental (isolamento térmico e acústico); economicamente viável (durabilidade, versatilidade, 

possibilita a autoconstrução e  baixo custo do material ), além de sua importância histórico-cultural. 

 Hoje a construção em terra crua é vista sob uma nova ótica, devido principalmente as novas técnicas e 

tecnologias que se desenvolveram na tentativa de se adequar às atuais necessidades da sociedade sem, no 

entanto, provocar prejuízos ao meio ambiente e às futuras gerações ajustando-se ao conceito de sustentabilidade 

ecológica na construção e as possibilidades de construção menos impactante e de baixo custo, como respostas ao 

desgaste provocado pelas tecnologias das construções tradicionais. Várias pesquisas estão sendo feitas no sentido 

de se de conferir a arquitetura de terra uma maior resistência tanto à tração quanto à umidade. Uma das técnicas 

que tem apresentado bons resultados é a adição de novos materiais agregantes ao material de base, a terra, como 

as fibras vegetais, o cimento, a cal, as cinzas, os óleos vegetais, etc  
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RESUMO: Turismo, uma atividade capitalista globalizada, vem se desenvolvendo por praticamente todo o 

mundo. Devido sua complexidade e conexão com diversos setores da economia, acredita-se que as atividades 

turísticas podem dinamizar as demais atividades socioeconômicas e assim contribuir para o desenvolvimento de 

diversos tipos de regiões, em países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Com base nesse entendimento, o 

governo vem incentivando a expansão do turismo na região nordeste do Brasil. O objetivo dessa pesquisa foi 

analisar as possibilidades de se alcançar o desenvolvimento sustentável com base no turismo, na zona costeira do 

estado de Alagoas a partir de um projeto ou politica pública que inclua a educação ambiental. O estudo adotou 

uma abordagem predominantemente teórica, focada na natureza do capitalismo e de suas relações com a 

exploração econômica dos recursos naturais através do turismo. Sempre que adequado, foram mencionados 

aspectos específicos do turismo na zona costeira alagoana, recorte territorial adotado no trabalho. No caso do 

estado de Alagoas, verifica-se que o turismo vem se expandindo de forma rápida por sua zona costeira, mas que 

há lugares mais densamente ocupados do que outros. Conclui-se que a despeito do uso da retórica do 

desenvolvimento sustentável, essa parte do território alagoano vem sendo turistificada com base no modelo do 

crescimento a qualquer custo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação Ambiental, Capitalismo, Desenvolvimento Sustentável. 

Tourism and the environmental issue in the coastal zone of the State of 

Alagoas 

ABSTRACT: Tourism, a globalized capitalist activity, has been developing around the world. Due to its 

complexity and connection with several sectors of the economy, it is believed that tourist activities can stimulate 

other socioeconomic activities and thus contribute to the development of different types of regions in 

underdeveloped and developed countries. Based on this understanding, the government has been encouraging the 

expansion of tourism in the northeastern region of Brazil. The objective of this research was to analyze the 

possibilities of achieving sustainable development based on tourism, in the coastal zone of the state of Alagoas, 

based on a project or public policy that includes environmental education. The study adopted a predominantly 

theoretical approach, focused on the nature of capitalism and its relations with the economic exploitation of 

natural resources through tourism. Where appropriate, specific aspects of tourism were mentioned in the coastal 

zone of Alagoas, a territorial cut adopted at work. In the case of the state of Alagoas, it is verified that tourism 

has been expanding rapidly by its coastal zone, but that there are places more densely occupied than others. It is 

concluded that in spite of the use of the rhetoric of sustainable development, this part of the Alagoan territory has 

been touristified based on the growth model at any cost. 

KEYWORDS: Environmental Education, Capitalism, Sustainable Development. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A formação de uma epistemologia no campo do turismo é recente e tem requerido uma fundamentação 

multidisciplinar, voltada para a compreensão dos aspectos dialéticos e conflitantes da atividade turística (ERA, 

2005). O turismo tem uma diversidade de ângulos de pesquisa cada vez mais ampla e consistente. Este trabalho 

aborda as interfaces do turismo e ressaltam alguns dos diversos aspectos da relação 

espaço/sociedade/capitalismo/desenvolvimento sustentável, empreendendo uma discussão na esfera do ambiente 

costeiro e seus ecossistemas, como também traz uma reflexão sobre a educação ambiental e sua correlação com a 

atividade turística. Analisa a existência de problemas e conflitos provenientes do uso dos espaços litorâneos pela 

atividade turística e salienta que há dois modos contemporâneos de produção do turismo ambos sem 

preocupação com o meio ambiente e o turismo sustentável daí ressalta a discussão sobre a importância de se 
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desenvolver projetos de educação ambiental para minimizar tais impactos. Em ultima instância se examina as 

seguintes questões: Até que ponto o turismo pode contribuir para o desenvolvimento sustentável na zona costeira 

do estado de Alagoas?  

O litoral tem sido submetido ao perverso processo de turistificação do espaço promovido pela lógica 

capitalista globalizada. São inúmeros empreendimentos e projetos turísticos na zona costeira que se apoiam na 

retórica da sustentabilidade, mas que na prática estão distantes de serem atividades de desenvolvimento 

sustentável. Frequentemente esses projetos causam impactos socioambientais e distorções na distribuição de seus 

benefícios, tanto em relação aos ambientes nos quais são implantados quanto às comunidades locais.   

Em poucas décadas, regiões periféricas transformaram-se em áreas de grandes influências globais, 

experimentando um crescimento dramático. Como consequência das transformações passou a enfrentar 

problemas de ocupação espacial desordenada e falta de infraestrutura básica.  

A rápida transformação de áreas litorâneas em destinos turísticos, incentivada pelo estado e comandada 

pelo capital internacional e grande empresário, resulta no processo de mercantilizarão da natureza, 

transformando-as em commodity pelos agentes econômicos (ERA, 2005). Vilas de pescadores são transformadas 

em centros de serviços, dotadas de hotéis e pousadas, marcadas pelo consumo fácil, gerando contradições e 

choques socioeconômicos ecológicos e culturais. 

No sistema capitalista todas as coisas tornam-se mercadoria, justificando a exploração em prol do 

fortalecimento do capital e ampliação da mais valia. Em um contexto puramente mercadológico, as relações 

passam a ser meramente comerciais (MARX, 2004, p.94). 

Com a interferência estatal ou não, a forma pela qual o homem, segundo Marx (2004), transforma a si 

mesmo, aos outros e principalmente a natureza que o cerca, se intensifica conforme o desenvolvimento do modo 

de produção capitalista e suas exigências produtivas numa relação contínua de exploração no suprimento de suas 

necessidades, reinventadas a cada dia pelo próprio capital (ANDERY, 1996, s. d.). 

A possibilidade também criada pelo homem de não só controlar, mas principalmente de adaptar o meio 

natural, conforme o intenso desejo da produção acarretou histórica e dinamicamente intensos impactos 

ambientais por longo tempo relativamente imperceptíveis mediante os bons e compensatórios resultados 

alcançados. Grande parte da população mundial vive em condições de alimentação, saneamento, habitação e 

acesso ao lazer cada vez mais precário. Muitos sobrevivem abaixo da linha de pobreza onde ficam extremamente 

vulneráveis a desastres naturais e mudanças ambientais. 

Neste sentido, o objetivo dessa pesquisa foi analisar as possibilidades de se alcançar o desenvolvimento 

sustentável com base no turismo, na zona costeira do estado de Alagoas a partir de um projeto ou politica pública 

que inclua a educação ambiental. 

 

 

PROCEDIMENTO  
 

Do ponto de vista da metodologia, foi adotada uma abordagem predominantemente teórica, com base na 

relação turismo, educação ambiental, zona costeira e desenvolvimento sustentável. Sempre que adequado, foram 

apresentadas questões relacionadas à relação turismo/meio ambiente na zona costeira de Alagoas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O estado de Alagoas tem uma zona costeira com 230 km de extensão, subdividida em três partes, a saber: 

litoral norte, sul e central (figura 1), onde se encontra a capital do estado, Maceió. A zona costeira alagoana 

compreende 25 municípios (CORREIA & SOVIERZOSKI, 2008, p. 18). 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

458 

 
Figura 1 – Mapa administrativo da zona costeira do estado de Alagoas 

Fonte: Correia; Sovierzoski, 2008. 

 

Ao longo desta faixa litorânea existem distribuídos inúmeros ecossistemas que caracterizam a maior parte 

do litoral da região nordeste do Brasil. Entre esses ecossistemas se destacam: Mata Atlântica, praias, restingas, 

dunas, manguezais, recifes de coral e recifes de arenito. 

Os ecossistemas costeiros e marinhos estão incluídos entre os ambientes mais vulneráveis e ameaçados na maior 

parte do mundo. Uma das principais razões para essa condição é que aproximadamente 2/3 da população 

mundial vive nas zonas costeiras (ROBERTS, 2007). 

Toda a zona costeira de Alagoas sofre influência direta do oceano atlântico, proporcionando um clima 

quente e úmido. O Litoral Norte apresenta uma área de aproximadamente 2.066 km2, distribuídos por nove 

municípios: Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de 

Santo Antônio, Porto Calvo, Matriz do Camaragibe e São Luiz do Quitunde (figura 2). 

Os ambientes recifais encontram-se entre alguns dos mais sensíveis ecossistemas costeiros. Uma vez 

sofrendo intervenções humanas que os alterem, os recifes de corais leva um longo período de tempo para se 

recompuser. Por isso, o desenvolvimento espontâneo, isto é, sem planejamento do turismo no litoral norte 

alagoano tem colocado em risco o equilíbrio desse ecossistema na região. 

Por seu turno, o Litoral Sul, possui uma área de aproximadamente 2.403 km2, sendo constituído de seis 

municípios os quais fazem ao norte divisa com a Lagoa do Roteiro e com o Rio São Francisco. São eles: Roteiro, 

Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu e Penedo. 

 

 
Figura 2 – Mapa com a localização dos municípios do Litoral Norte do Estado de Alagoas 

     Fonte: CORREIA; SOVIERZOSKI, 2008. 

 

Diante desse quadro, torna-se urgente que principalmente o poder público assuma suas responsabilidades 

institucionais frente ao processo de ocupação produtiva da zona costeira do estado de Alagoas. Sem isso, a 

situação dessa área tão sensível do ponto de vista ambiental poderá se tornar crítica, como muitos trechos do 

litoral brasileiro. Na realidade, nos municípios de Maragogi, Japaratinga, Barra de Santo Antônio, Maceió e 

Coruripe a ocupação desordenada sobre a linha de praia, conjugada com a hidrodinâmica litorânea, tem-se 
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verificado a ocorrência de intensa ação erosiva, destruindo o patrimônio privado, bens públicos e, o que é pior, 

afetando seriamente o potencial de desenvolvimento das áreas afetadas para o turismo e atividades de recreação.   

A preocupação em preservar o meio ambiente do estado tem proporcionado ações ora isoladas, ora em 

parceria, tanto por iniciativa do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e do Instituto Meio Ambiente 

(IMA). Essas instituições possuem núcleos específicos para o desenvolvimento de ações e atividades de 

educação ambiental voltada às comunidades e populações do litoral, notadamente pescadores e catadores de 

caranguejos e mariscos.  

A questão mais crítica relacionada ao meio ambiente diz respeito ao de esgoto no mar sem tratamento e a 

presença de lixo nas praias urbanas, a exemplo do riacho Salgadinho que lança seus dejetos diretamente na praia 

da Avenida em Maceió (figura 3). 

 

 
Figura 3-Riacho Salgadinho e sua foz em Maceió, Alagoas-Praia da Avenida. 

Fonte: www.superfutil.blogger.com.br/B_Maceio.  Acesso em: 21/02/2017. 

 

Enquanto o poder público não assumir plenamente suas responsabilidades frente a problemas desse tipo, 

que podem afetar de forma séria a imagem da destinação Alagoas, a zona costeira do estado vai conviver com 

áreas bem preservadas, que geram atratividade turística, e área altamente degradadas que afastam os turistas de 

determinadas áreas. 

 

Necessidades de gestão ambiental da zona costeira de Alagoas 

Este trabalho identifica, por um lado, que a zona costeira do estado de Alagoas apresenta grande potencial 

turístico, particularmente devido às suas características naturais que envolvem a presença de rios, mar, praias, 

mangues, recifes e dunas, dentre outros tipos de ambientes que geram atratividade turística. 

Ao mesmo tempo fica evidente no trabalho que apesar dos problemas ambientais que afetam a região, 

acarretados principalmente pela urbanização, às vezes resultante da própria turistificação da área, a zona costeira 

alagoana ainda apresenta extensas áreas em bom estado de conservação. Assim, há grandes possibilidades para 

um redirecionamento na forma pela qual o turismo vem se desenvolvendo na região. 

Fica claro, entretanto, que essa relativa dificuldade do turismo contribuir para o desenvolvimento 

sustentável em Alagoas relaciona-se quase exclusivamente às características políticas desse estado, cujas 

relações sociais de produção, capitalistas atrasadas, fazem com que as classes dominantes se apropriem da 

máquina administrativa do estado e se concentrem em seus interesses particulares. Assim, as ações de 

formulação e implementação de políticas públicas setoriais, dentre as quais a de turismo, termina ficando em 

segundo plano. Na figura 4 ver-se um exemplo de erosão marinha que vem acontecendo ao longo do litoral 

Alagoano. 

 

http://www.superfutil.blogger.com.br/B_Maceio
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Figura 4 - Erosão marinha em Barra Nova, Marechal Deodoro, Alagoas 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.alagoas24horas.com.br. Acesso em: 02.fev.2017. 

 

As zonas costeiras representam um dos maiores desafios para a gestão ambiental no país, por apresentar 

densa infraestrutura implantada, grandes centros populacionais e grande diversidade de ecossistemas e atividades 

econômicas. Além, no caso de Alagoas tem havido uma marcada negligência com o meio ambiente.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou o meio ambiente como bem de uso comum e declarou a zona 

costeira como patrimônio nacional, afirmando um princípio jurídico que sustenta toda a aplicação da legislação 

federal e estadual para essa faixa do território, gerando, assim, um sistema de alta coerência e eficácia. 

O objetivo maior da gestão ambiental na zona costeira de Alagoas é uma busca permanente pela melhoria 

da qualidade ambiental, dos serviços e produtos, assim como do ambiente de trabalho das organizações públicas 

e privadas, e da coletividade como um todo. A busca permanente da qualidade ambiental é, portanto um 

processo de aprimoramento constante do sistema de gestão ambiental global de acordo com a política ambiental 

estabelecida pelo poder público, e que deve ser adotada como uma meta também pelas organizações – públicas e 

privadas –, assim como pela sociedade como um todo. Dessa forma, a gestão ambiental responsável não deverá 

ficar restrita somente às empresas privadas e ao poder público, mas deve se estender também à população em 

geral. 

Os recursos naturais que compõem a base da oferta turística da zona costeira alagoana são limitados. Do 

jeito que vêm sendo usados pela atividade turística tem feito com que eles sejam fortemente afetados, pelo 

menos localmente, pelos processos de utilização, o que tem causado degradação ambiental além do aceitável.  

Atualmente, há um reconhecimento tanto do valor da natureza por si só como do seu valor econômico. 

Por exemplo, a água, no caso do Brasil historicamente vista como sendo abundante, o que levou a um uso 

irresponsável, possui valor econômico. E se pagará cada vez mais por esse recurso natural. Especificamente no 

caso do turismo, a água exerce uma grande atração sobre a demanda turística, fazendo com que grandes números 

de pessoas se desloquem a grandes distâncias para ficar próximo ao mar. De forma semelhante, determinadas 

indústrias, principalmente com tecnologias avançadas, necessitam de área com relativa pureza atmosférica. Ao 

mesmo tempo, uma residência num bairro com ar puro custa bem mais do que uma casa em região poluída. 

Diante desse quadro, é preocupante o fato de o turismo vir expandindo na zona costeira alagoana de 

forma espontânea, isto é, sem o devido planejamento ou gestão. Os detentores do capital investido na construção 

de hotéis, resorts, bares, restaurantes e condomínios de segundas residências na zona costeira de Alagoas não 

têm incorporado uma preocupação real com o meio ambiente. Tem-se se verificado a construção de tais 

equipamentos sobre a linha de praia, sobre manguezal, restingas em áreas protegidas e margens de cursos 

d’água. A erosão marinha amplamente publicada em jornais alagoanos no mês de agosto do corrente ano é um 

exemplo inegável da situação inadequada de muitos empreendimentos ligados ao turismo, lazer e recreação no 

litoral alagoano.  

Vale repetir aqui a afirmação de Santos Filho (2015, p. 46): “[...] a consideração que o capitalismo tem 

para o turismo nada possui de nobre, mas está voltada, com poucas exceções, a interesses exclusivamente 

econômicos”. Assim, se o poder público não atuar segundo suas responsabilidades institucionais para garantir 

que a turistificação do espaço observe o meio ambiente e os interesses coletivos, a situação ambiental da zona 

costeira alagoana poderá se tornar tão séria a médio e longo prazo que inviabilizará qualquer pretensão de 

desenvolvimento sustentável com base no turismo nessa parte do território desse estado. 

Não há dúvidas de que a legislação ambiental exige cada vez mais respeito e cuidado com o meio 

ambiente, exigência essa que conduz a ser ter uma visão crítica a respeito da relação sociedade/natureza, não só 

em Alagoas, mas em praticamente todo o mundo. Pressões e campanhas desenvolvidas pela sociedade civil 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.alagoas24horas.com.br
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organizada, de ação local, nacional e mesmo internacionais, exigem cada vez mais responsabilidades ambientais 

de todos os segmentos produtivos, sociais e políticos. Sem uma mudança de direção mais forte, no que diz 

respeito a se levar em consideração o meio ambiente nas políticas de desenvolvimento, a tendência é que áreas 

tão bonitas como a zona costeira de Alagoas venham a se inviabilizar completamente para as atividades 

turísticas. 

A análise geral realizada neste trabalho sobre como o turismo, como uma atividade capitalista 

contemporânea de grande escala, vem se desenvolvendo na zona costeira do estado de Alagoas, identifica uma 

série de problemas ambientais decorrentes dessa atividade. Fica claro também que se o governo municipal, 

estadual e federal não tomar as devidas providências administrativas e técnicas, a situação ambiental dessa parte 

do território alagoano tenderá a se agravar. Se esse for o caso, as atividades turísticas poderão ser afetadas 

seriamente. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A análise desenvolvida ficou evidente que o turismo vem se desenvolvendo rapidamente na zona costeira 

alagoana. Entretanto, esse desenvolvimento, do ponto de vista espacial, é desigual, com áreas densamente 

ocupadas, áreas com ocupação mais rarefeitas e grande extensão litorânea ainda bem preservada verifica-se que 

em determinadas áreas, nas quais a atividade se implantou de forma mais densa, vem ocorrendo sérios problemas 

ambientais que degradam de forma significativa o potencial turístico dessas áreas. Tais problemas incluem 

dentre outros poluição por lixo e esgoto, aterro de manguezais, ocupação de restingas em áreas protegidas 

legalmente, construção nas margens de cursos d’água e destruição de recifes de corais; Deixando algumas 

inquietações quando surgi na pesquisa que o poder público, nos três níveis político-administrativos (municipal, 

estadual e federal) as vezes ou quase sempre é omisso em relação a tais problemas.  

Diante desse quadro, se conclui que, a continuar esse tipo de situação, há poucas possibilidades de o 

turismo contribuir para o desenvolvimento sustentável na zona costeira do estado de Alagoas. Diante da força do 

capitalismo globalizado, que em parte comanda o processo de turistificação do estado de Alagoas, se o poder 

público como um todo não assumir a responsabilidade pelo planejamento e gestão ambiental das atividades 

turísticas em solo alagoano, a retórica em torno do desenvolvimento sustentável continuará sendo apenas uma 

retórica mesmo. 
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A construção do nordeste em cenas de telenovela 
 

Cristiana Soares de Oliveira17; Luana Rafaela dos Santos de Souza18 

 

RESUMO: Realizamos os estudos seguindo a metodologia de base bakhtiniana através da leitura enunciativo-

discursiva sobre o corpus, que, neste caso, trata-se da análise de cenas de telenovelas sobre os sertanejos. O 

propósito deste estudo é compreender quais as concepções de sertão e sertanejos são construídas. Para isso, 

buscamos compreender o gênero discurso em que os enunciados se encontram, qual a função social destes e 

onde circulam.  Procuramos saber quem é o “eu” que enuncia, com quais enunciados anteriores dialoga e quais 

respostas espera, compreendendo a língua como uma atividade dialógica, social, um construto humano, no 

sentido de que ao enunciar o sujeito constrói a própria língua e tudo a sua volta. Para isso, levamos em 

consideração que o sujeito é um ser situado, bem como os discursos, em um dado momento histórico, social, 

cultural e ideológico. Tivemos como base teórica a Linguística Aplicada, com formação nas ciências sociais, 

compreendida como um campo do saber de caráter indisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Assim, esse 

estudo teve como principal objetivo compreender as concepções de Sertão e sertanejo na esfera midiática, e 

construir um olhar diferenciado sobre os discursos que circulam na/sobre essa região. Desse modo, esse trabalho 

pode proporcionar aos leitores, sobretudo aos sujeitos sertanejos, uma maior criticidade para os discursos acerca 

do sertão e dos sertanejos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sertão, Discurso, telenovela 

  

The construction of the Northeast in soap opera 
 

ABSTRACT: We carry out the studies following the Bakhtinian basis methodology through the enunciative-

discursive reading on the corpus, which, in this case, is the analysis of scenes of soap operas on the sertanejos. 

The purpose of this study is to understand which concepts of sertão and sertanejos are constructed. For this, we 

seek to understand the discourse gender in which the statements are found, what the social function of these and 

where they circulate. We try to know who is the "I" that enunciates, with which previous statements it dialogues 

and what answers it expects, understanding the language as a dialogical, social activity, a human construct, in the 

sense that when enunciating the subject constructs the language itself and everything your return. For this, we 

take into account that the subject is a situated being, as well as the discourses, in a given historical, social, 

cultural and ideological moment. We have as theoretical base Applied Linguistics, with training in the social 

sciences, understood as a field of knowledge of an indisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary 

character. Thus, this study had as main objective to understand the concepts of Sertão and sertanejo in the media 

sphere, and to construct a differentiated look on the discourses that circulate in / on this region. Thus, this work 

can provide readers, especially the sertanejos subjects, a greater criticality for the discourses about the sertão and 

sertanejos. 

 

KEYWORDS: Sertão, Speech, telenovela 

 

INTRODUÇÃO 

 
A análise linguística foi realizada sobre uma cena de em telenovela que fala sobre os sertanejos. A área de 

pesquisa que seguimos foi a Linguística Aplicada (LA), compreendida com base em Moita Lopes (2006), como 

uma área de formação nas ciências sociais, de caráter indisciplinar, pois não é uma disciplina, é um campo do 

saber indisciplinar, no qual, na medida em que o pesquisador vai estudando seu corpus, pode agenciar 

conhecimentos de várias disciplinas para formular seus conhecimentos sobre o objeto estudado. É uma área 

interdisciplinar devido os agenciamentos de saberes permitidos e, portanto torna-se transdisciplinar, pois transita 

entre as disciplinas.          Seguimos a metodologia de base bakhtiniana, realizando a leitura enunciativo-

discursiva, buscando compreender o motivo pelo qual o sujeito fez uso da língua de determinado modo e não de 

outro, ou seja, buscando compreender quais os sentidos de sertanejo/a estão presentes nos enunciados, situados 

em dada esfera comunicativa. Para isso, compreendemos língua como uma atividade dialógica, social, cultural e 
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política VOLOCHÍNOV/BAKHTIN, 2004. Para estudarmos os discursos sobre o Sertão, compreendemos, por 

meio de Souza (2008), que essa região foi construída, ao logo do tempo por meio dos usos linguísticos. Voltamo-

nos para Albuquerque Júnior (1988), em prol da compreensão de quando foram iniciados tais discursos sobre o 

Sertão/Nordeste. 

A respeito disso, Albuquerque Júnior (1988), diz que a seca do final do século XIX ocorrida no Norte, 

que durou de 1877 a 1879, primeira seca registrada pela literatura, foi o ponto precursor para a construção 

“sertaneja” de modo estereotipada, pois a seca ocorreu no momento em que a classe dominante nortista estava 

passando por uma crise econômica, por redefinições, a nível nacional e local. Essa seca atingiu os dois principais 

produtos de exportação do Norte: o açúcar e o algodão, agravando a situação crítica na qual já se encontrava 

devido à crise.  

Nos voltamos também para a teórica Macêdo (2011) para compreender a relação endógena entre os 

termos Nordeste/Semiárido/Sertão. Segundo Macêdo (2011), ao se falar do semiárido surge a necessidade de se 

falar em Nordeste, acrescentando ainda que há uma relação endógena entre ambos, pois, “as imagens se 

confundem. Estas são retratos de uma região que apresenta a maior abrangência territorial dentre os espaços 

naturais que confrontam a região Nordeste do Brasil” (MACÊDO, 2011, p. 5). Deste modo, seguindo essa 

compreensão, ao se falar em Semiárido fala-se também em Sertão e ao se falar em Nordeste fala-se em Sertão e 

Semiárido. Assim, associa-se o semiárido à ideia de Sertão e passa a ser uma das sub-regiões do Nordeste, que 

possui clima Semiárido. 

 Seguimos o paradigma “interpretativista”, tendo a “etnografia da fala viva” ou a perspectiva histórico-

cultural como procedimento de geração e de análise das enunciações (VOLOCHÍNOV/BAKHTIN, 2004;). 

Tendo como objetivo Compreender as outras faces do sertão alagoano, no sentido de territorialidade e do (a) 

sertanejo(a) construídas na sena da telenovela, da TV Globo: “Império” em perspectiva transversal, entendendo a 

língua como uma atividade política, e interpretar os sentidos para sertanejo(a) apresentados.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Seguimos a metodologia de base bakhtiniana, realizando a leitura enunciativo-discursiva. Nesse 

enfoque, segundo Bakhtin (1929[2012]), para realizar uma análise linguístico-discursiva sob essa perspectiva, é 

imprescindível considerar o gênero discursivo, a esfera em que o gênero pertence, onde ele circula, qual sua 

função social, o momento sócio-histórico em que o enunciado foi produzido, quem foi que enunciou, com quais 

enunciados anteriores dialoga, quais enunciados posteriores espera, qual o perfil psicossocial do outro com quem 

o “eu” discursivo dialoga, visto que esse é muito importante para a construção de sentidos do enunciado, pois, 

assim como todo sujeito, esse é também um sujeito situado em um dado momento histórico, social, cultural e 

ideológico, e pode pensar, repensar, ressignificar ou não os discursos, podendo o eu alcançar ou não os efeitos de 

sentido desejados.  

Tomamos como base teórica também o historiador Albuquerque Jr. (1998; 2011; 2013 e 2014) para 

compreendermos quando se iniciou a construção do Nordeste/Sertão e o nordestino(a)/sertanejo(a) de modo 

estereotipado. O agenciamento desses saberes é possível pelo fato da pesquisa ser desenvolvida na LA de caráter 

indisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, pois a LA nessa perspectiva permitindo que o pesquisador 

agencie conhecimentos de outras áreas para formular os seus próprios conhecimento a respeito do objeto 

estudado.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Por meio dos usos linguísticos realizados pelo “eu” para o “outro”, levantaremos inferências acerca da 

concepção de Nordeste/Sertão e do nordestino/sertanejo. Tudo isso por meio da leitura enunciativo-discursiva, 

metodologia que seguimos para a construção dos nossos conhecimentos acerca dos do nosso corpus. Deste 

modo, apontaremos dados resultantes da leitura dos enunciados, leitura que vai para além das entrelinhas, ou 

seja, que analisa não apenas o que foi dito, mas como foi dito.  

Analisemos a cena da telenovela denominada império, que passou na TV Globo, no período de 21 de 

julho de 2014 a 13 de março de 2015.  

Reginaldo: Thuthuca (+) jura (+) jura que ele não vai me denunciar à polícia.  

Tuane: Erivaldo é do bem! Ele vai facilitar pra tu. Por mim né.  

Jurema: É(:), mas tu merecia mermo era ser preso num sabe. (+) É pelo que fez com nós duas (+) Fazer as duas 

de palhaças. (+) É, e quem é que me garante que tu sumiu num foi pra enganar outra(”)  

Tuane: Ô(:) Jurema, (+)sabe o que que eu tô achando(”) Que a gente tá enrolando demais pro nosso acerto de 

contas com o Reginaldo.(+) O que que tu acha(”) (+) uh(”). Vamo botar ele na panela de pressão(”), vamo(”) 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

465 

Jurema: É, (:) é verdade até porque eu tinha resolvido que esse assunto eu ia resolver na base da peixeira. 

Reginaldo: Que isso meninas (”) Que isso(”) Não(:) (+)vocês não vão fazer isso com um pobre velhinho 

doente(/ ), olha só, ó, eu ainda tô, (+) eu tô, me recuperando, (+) além do mais eu (:) sou protegido pelo estatuto 

do idoso. 

Tuane: Ah (:), velhinho que pinta cabelo, que fica pagando de garanhão, que puxa ferro, né Reginaldo (”) 

Jurema: É! Que toma catuaba, azuninho, bode velho que quer se passar por cabrito né (”) E agora vem com esse 

papo furado de idoso. Seu sem vergonha. 

Reginaldo: Não (:) (/)eu(:) eu juro, eu juro, eu vou, eu vou compensar o mal que eu fiz a vocês duas. Sabe que 

é(”) (+) É que eu tenho uma doença rara(+) é isso. É (/) como se fosse assim uma espécie de compulsão, mas 

eu(:) tenho que procurar um tratamento. Se vocês me ajudarem eu juro que vou procu (/) (+) eu (:) ([) oh que 

cheirinho gostoso([), (+)ah ra é (:) (:) (:) o seu macarrão mainha (”) (+) Nossa! oh um, uhum, dá até água na 

boca. Tuane, você precisa aprender essa receita de Jurema, é o melhor macarrão do Nordeste! Num é (”). ( [[ 

)Conseguiu comprar o queijo ralado mainha (”) (+) Bom, então é melhor nós três irmos jantar, porque se não 

pode esfriar não é verdade?   Vamos jantar nós três (+) a cabritinha, a cabra arretada e o bode velho aqui (+) 

porque de bucho cheio a (+) ( : )gente consegue resolver qualquer problema. Não é verdade (”) (+) Vamos jantar 

(”) ah (”). 

 Nessa cena, o nosso foco é na fala da personagem Jurema, mulher do Nordeste/Semiárido/Sertão, para 

compreendermos como essa mulher Nordestina/sertaneja é construída nesse discurso. Analisemos os enunciados 

a seguir. Podemos observar por meio da linguagem utilizada pela personagem Jurema, nordestina, que esta é 

construída como uma mulher valente, arretada, pois queria se vingar do marido, que tinha outra, na base da 

peixeira. Nesse momento, tanto a linguagem verbal quanto a expressão facial da Jurema demonstram a fúria e a 

valentia da nordestina, que nessa cena é construída como “arretada”. É notório também o quanto o Reginaldo, 

seu esposo, se sente ameaçado e fica amedrontado diante da ameaça da sua primeira esposa, pois é perceptível 

pela sua voz entrecortada, que acaba repetindo várias vezes à mesma palavra, chegando a gaguejar, o seu olhar 

assustado, a sua cara de espanto, bem como por meio do movimento corporal que é meio trémulo. Ele a chama 

de “cabra arretada”, sendo a palavra “arretada” muito usada na região Nordeste do Brasil para se referir ao 

valente, ao bravo, ao corajoso.  

 A escolha do nome “Jurema”, para se referir à nordestina/sertaneja, assim como todas as outras escolhas 

semióticas, foi feita de modo pensado em busca de causar determinados efeitos de sentido e não outros, 

possivelmente faz referência a uma planta típica do Nordeste brasileiro que consegue resistir à seca, sendo uma 

espécie rústica, podendo ter relação com a linguagem utilizada pela personagem, pois esta ao enunciar constrói-

se como uma pessoa pouco educada, que eleva o tom da voz ao se pronunciar. Assim, nessa cena, a nordestina 

vai sendo construída como grosseira, sem educação, retrógrada. 

Quem é o “eu” que enuncia? O autor. No caso da novela “Império”, o “eu” que enuncia é Agnaldo Silva. 

Quem é o “outro” para quem o eu enuncia? São os telespectadores. A telenovela é um gênero literário que 

pertence à esfera midiática e circula por todo o Brasil e em vários países do mundo, pois atualmente é um gênero 

veiculado por diversos meios de comunicação, devido ao avanço tecnológico que vem ocorrendo nos últimos 

tempos, como a televisão, o computador, o celular (por meio da internet), o rádio etc. Tem a função social de 

influenciar as pessoas, seja por meio do modo se se vestir, um corte de cabelo, etc. É multimodal, pois além da 

linguagem verbal está dotado de outros recursos que fazem parte da produção de sentido, a saber, imagens, 

cores, entonações, etc. 

 
Os gêneros textuais falados e escritos são [...] multimodais porque, quando falamos ou 

escrevemos um texto, usamos, no mínimo, dois modos de representação: palavras e gestos, 

palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras 

e animações (DIONÍSIO, 2005, p. 179). 

 

Esse gênero está muito presente na vida dos brasileiros, pois apresenta questões sociais que fazem parte 

do cotidiano das pessoas, pois trata de cultura, identidade, costumes, assuntos polêmicos como abuso sexual, 

aborto, racismo, entre outros, buscando atrair a maior quantidade de telespectadores possível. Uma das 

características desse gênero é a linguagem, que geralmente é clara, utilizada para ganhar maior audiência 

Nessa cena o Nordeste/Semiárido é construído como a região retrógrada, do atraso, sem progresso. Deste 

modo, é possível que pessoas desta região, ou pessoas que conheçam a realidade, ao verem tais cenas sendo 

exibidas questionem, discordem, interroguem o porquê da construção de tais estereótipos. No entanto, pessoas 

que não são dessa região, que desconhecem as culturas existentes nesta, podem construir pensamentos sobre essa 

localidade e os sujeitos desta, podendo até sentir pena de tais sujeitos, já que estes sempre aparecem como 

matutos, atrasados, sem educação formal. Segundo Viviane (2012), os telespectadores refletem sobre o que 

veem, discutem, discordam, não aceitam passivamente, mas refletem a partir de seu repertório cultural e de seus 

conhecimentos.  
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Assim, possivelmente, por meio desses enunciados, dos usos de determinadas escolhas linguísticas e não 

outras, o “eu” quis causar o efeito de sentido no “outro” de que tais sujeitos, “coitados”, pouco ou nada 

instruídos, saem do Nordeste/Sertão/Semiárido, praticamente fugidos da seca, e vão geralmente para o Sul, em 

busca de uma vida melhor. É possível levantar essas inferências por meio dos recursos semióticos utilizados 

pelos autores, a saber, a linguagem sempre simples, na maioria das vezes não dicionarizada.   

Deste modo, estes enunciados analisados dialogam com enunciados que circulam no e sobre o 

Nordeste/Sertão alagoano, desde a sua construção estereotipada, que segundo Albuquerque Jr (1988) foi iniciada 

por meio dos discursos das elites desta região, durante a seca de 1887-1889, no momento em que tais elites 

estavam enfrentando uma crise econômica e política e no qual a seca agrava todos os problemas ocasionados 

pela crise. Assim, foram construídos discursos que responsabilizam a seca por todos os problemas enfrentados na 

região em prol de investimentos dos governos. Tais discursos constroem o Nordeste/Sertão como o lugar 

retrógrado, atrasado, sem progresso, sem água, sem riqueza, com pouca vida. Com efeito, os sujeitos 

nordetino(a)s,  sertanejo (a), são construídos como sujeitos sofredores devido à seca, ignorante,  mas como um 

“cabra macho”, “valente”, “bravo”, pois consegue sobreviver em meio a tamanha miséria.  

Deste modo, Esta cena de telenovela confirma o que o Albuquerque Jr. (2011) diz a respeito da esfera 

midiática, a saber, que esta é uma das esferas da atividade humana que contribui fortemente para o que muita 

gente sabe sobre o nordeste e o nordestino, pois segundo esse autor “Quando falamos em Nordeste, algumas 

imagens vêm a nossa mente, como por exemplo, a seca, o cacto, a caveira, o retirante, enfim, há uma série de 

imagens que vão sendo construídas por toda uma produção cultural”. 

 Nesse sentido, o Nordeste é considerado por ele como produto da construção humana. Par ele, são 

conhecimentos que não condizem com a realidade, que são construídos por meio de discursos forjados que são 

repetidos com certa frequência, na tentativa de causar determinados efeitos de sentido. 

Com efeito, discursos realizados nas diversas esferas da atividade humana, como nos mostra Bakhtin 

(1929), são forjados na tentativa de continuar a repetição e construir-se, como o que Macêdo (2011) chama de 

discursos deterministas. Assim, tais discursos vão construindo um Nordeste desolado pela seca, terra da fome e 

miséria. Ou seja, “são narrativas que correm o mundo e que legitimam o flagelo da seca, da fome e da pobreza, 

que aparecem arraigadas a uma suposta identidade que nasce com o povo do sertão, tomada como essencialista” 

(MACÊDO, 2011, p. 03).  Deste modo, é notório, por meio da análise realizada que esse enunciado constroem a 

ideia de Nordeste/Sertão como desolado pelas seca e nordestino/sertanejo como sujeitos sofredores devido às 

longas datas de estiagens. Reforçando assim esses estereótipos que circulam no e sobre essa região desde o 

século passado.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Portanto, diante dos estudos realizados acerca das cenas de telenovela, passamos a compreender que por 

meio de determinadas escolhas linguísticas e não outras, que essa região é construída como uma região atrasada, 

sem progresso, sem desenvolvimento, retrógrada e que os sujeitos do nordestino/sertanejo são pouco instruídos, 

mal educados, matutos, mas, são fortes, arretados, valentes. Com efeito, esses discursos aqui analisados 

dialogam entre si, e trazem um lugar uno, vão reforçando a ideia de seca, fome, miséria, de vida miserável, sem 

perspectiva de progresso.  Dessa forma, percebemos que esses discursos formam em grande medida o que 

compreendemos por Nordeste/Sertão e identidade nordestina/sertaneja.  

Deste modo, compreendemos que nenhum discurso é ingênuo, visto que todos os usos linguísticos são 

pensados, na tentativa de alcançar os sentidos desejados. Passamos a olhar para os discursos voltados para essa 

região e para essa territorialidade, de modo diferenciado, e compreender que os sujeitos são responsáveis pela 

construção social e que vão construindo discursos por meio dos usos linguísticos, construindo assim concepções 

de sertão, e de sertanejo, atribuindo para esses modos de ser e de viver, compreendendo-os como construtos que 

se dão via pela lingua(gem), na medida em que discursos dialogam e  reafirmam/constroem determinadas ideias. 

Assim, diante de tudo que foi estudado, podemos mencionar que os discursos referentes ao Sertão e aos 

sertanejos são estereótipos, e, segundo Albuquerque Júnior (2014), vão sendo repetidos, repetidos, e repetidos e 

vão se tornando naturais, mas não o são. Deste modo, essas imagens, esses enunciados, sobre o Nordeste/Sertão 

e o nordestino(a) sertanejo(a) não são naturais; são construídos  social, cultural, política e historicamente, por 

meio da língua(gem).  

 Dessa forma, compreendemos que essa construção de Nordeste/Sertão e Nordetino/sertanejo cheia de 

estereotipias vem ocorrendo discursivamente desde o século passado, por meio de interesses dos sujeitos 

proprietários de terra dessa região que se sentiram ameaçados com a seca que durou de 1877 a 1879 e agravou a 

crise que estes estavam enfrentando. Podemos notar que apesar de tanto tempo ter se passado, esses estereótipos 

da seca, da fome, da miséria, ainda são reforçados, e vão sendo repetidos em diversas esferas comunicativas, 

como podemos ver nas cenas aqui estudadas. No entanto, região não ficou parada no tempo, esta se modificou, 

se modernizou e, portanto, tais concepções não condizem com a realidade desses povos.  
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RESUMO: Tratar desta temática é despertar a curiosidade epistemológica acerca de alguns contextos 

escolares que estão situados no espaço rural. A problemática apresentada é a prática pedagógica no contexto 

multisseriado, como que os educadores consideram a realidade e o modo de vida dos educandos para subsidiar 

sua prática docente? Deste modo, pretende-se apresentar a visão dos educadores ao considerar a realidade e o 

modo de vida dos educandos como fundamentais para o desenvolvimento de seu fazer pedagógico. Mais 

especificamente compreender o desenvolvimento da prática dos educadores no contexto multisseriado, 

identificar os materiais didáticos que subsidiam o seu fazer pedagógico e, por fim, estabelecer juízo de valor 

entre discurso e a prática. A pesquisa é de caráter qualitativo, tem como instrumento metodológico a observação 

e a entrevista realizada aos educadores de algumas escolas do campo do munícipio de Canhotinho-PE. A 

fundamentação teórica que subsidia a reflexão-ação-reflexão é a luz de alguns estudiosos e pesquisadores sobre 

contextualização, multisseriação e complexidade, tais como Zemelman (2006); Morin (1998); Demo (2003); 

Freire (1987) e outros. Foi possível concluir que a contextualização é operada pelos educadores a partir da 

realidade e do modo de vida dos educandos, fazendo jus aos saberes que os educandos possuem sobre 

determinadas temáticas, entretanto, houve distanciamento entre o discurso e a prática.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Contextualização, Complexidade, multisseriação. 

 

The contextualization of teaching: the reality of some schools in the 

countryside of Canhotinho-PE 
 

ABSTRACT: To deal with this theme is to arouse the epistemological curiosity about some school contexts 

that are situated in the rural space. The problem presented is the pedagogical practice in the multisseriado 

context, as the educators consider the reality and way of life of the students to subsidize their teaching practice? 

In this way, it is intended to present the vision of the educators when considering the reality and the way of life 

of the students as fundamental for the development of their pedagogical doing. More specifically to understand 

the development of the practice of educators in the multisseriado context, to identify the didactic materials that 

subsidize their pedagogical doing, and, finally, to establish value judgment between discourse and practice. The 

research is qualitative, has as methodological instrument the observation and the interview conducted to the 

educators of some schools of the municipality of Canhotinho-PE. The theoretical foundation that supports 

reflection-action-reflection is the light of some scholars and researchers on contextualization, multiseriati and 

complexity, such as Zemelman (2006); Morin (1998); Demo (2003); Freire (1987) and others. It was possible to 

conclude that the contextualization is operated by the educators from the reality and the way of life of the 

students, doing justice to the knowledge that the students have on certain subjects, however, there was a gap 

between the discourse and the practice. 

 

KEYWORDS: Contextualization, Complexity, Multiseriate. 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

A educação do campo recentemente vem tomando proporções epistêmicas inovadoras a partir do 

movimento por uma educação pública do campo. A qual tem proposto romper com a visão da educação rural – 

esta como assistencialista e higiênica, e, sobretudo, de contenção dos povos do campo no campo sem condições 

de infraestrutura, assistência técnica para produção da agricultura familiar e também sem financiamento para 

produção, mesmo em pequena escala – condições estas que precarizam a vida dos povos do campo no campo.  

Em se tratando de precarização no contexto do campo, pretende-se aqui apresentar sobre o processo de 

ensino em algumas escolas do campo do município de Canhotinho-Pe, levando em consideração a 

contextualização, entendida aqui como realidade e modo de vida dos educandos como permeadoras da prática 

pedagógica dos educadores.  
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Entendendo que os saberes dos povos do campo são diversos, carregados de crenças, lendas e mitos, bem 

como é passado de geração para geração, como a relação do homem com a terra, a prática da agricultura 

familiar, os hábitos e costumes inerentes a realidade do campo, o problema que subsidia a reflexão por ora 

realizada é: como que os educadores consideram a realidade e o modo de vida dos educandos para subsidiar sua 

prática docente no contexto multisseriado?  

Deste modo, pretende-se apresentar a visão dos educadores ao considerar a realidade e o modo de vida 

dos educandos como fundamentais para o desenvolvimento de seu fazer pedagógico. Mais especificamente 

compreender o desenvolvimento da prática dos educadores no contexto multisseriado, identificar os materiais 

didáticos que subsidiam o seu fazer pedagógico e, por fim, estabelecer juízo de valor entre discurso e a prática.  

Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa, a qual foi permeada pelo instrumento metodológico, 

sendo este, a observação e a entrevista realizada aos educadores de algumas escolas do campo do munícipio de 

Canhotinho-PE., pois se acredita que possibilita ampliar as informações obtidas por meio do diálogo entre o 

entrevistado e entrevistador (LAKATOS e MARCONI, 2003).  

A fundamentação teórica que subsidia a reflexão-ação-reflexão é a luz de alguns estudiosos e 

pesquisadores sobre contextualização, multisseriação e complexidade, tais como Zemelman (2006); Morin 

(1998); Demo (2003); Freire (1987) e outros.  

Foi possível concluir que a contextualização é operada pelos educadores a partir da realidade e do modo 

de vida dos educandos, fazendo jus aos saberes que os educandos possuem sobre determinadas temáticas, 

entretanto, houve distanciamento entre o discurso e a prática, tal como se pode perceber no decorrer deste 

trabalho. 

 

 

A contextualização do ensino nas escolas do campo 

 

A prática da contextualização torna-se emergente nas escolas do campo, contexto desta pesquisa, pois é 

preciso que o diálogo transcenda as curiosidades das crianças e dos adolescentes que tem em suas famílias por 

que estão em São Paulo e ao voltar apresentam-se diferentes e assim, as crianças e adolescentes os veem como 

exemplo que futuramente seguirão. Entretanto, é bem verdade que o modo de vida deles nas metrópoles não é do 

conhecimento das crianças e adolescentes, há uma grande utopia a ser desmistificada a partir do êxodo rural que 

ainda tende a prevalecer no contexto do campo. 

Entender a importância da prática de ensino contextualizada corrobora para a fomentação identitária e 

cultural dos sujeitos de direito, pois é possível se viver com qualidade de vida e soberania alimentar, devido à 

riqueza que se tem a terra, a terra tudo pode dar, a partir da relação do homem com o solo fértil, há muitas 

possibilidades de desenvolvimento sustentável, cabe ser fomentada esta premissa em sala de aula para que os 

sujeitos de direitos possam se sentir pertencentes aquele contexto e entendam que podem viver bem. Diante da 

importância da prática pedagógica contextualizada fica evidente a necessidade de entendimento acerca do ato de 

contextualizar os saberes pedagógicos com os saberes advindos do horizonte de sentido das crianças e 

adolescentes. Sendo assim, Zemelman (2006), chama atenção para a identificação de uma das bases da 

contextualização do saber é potencializar o sujeito para que este se situe no momento histórico, ampliando seu 

horizonte de apreensão da realidade, colocando-o perante uma constelação de possibilidades. Deste modo, a 

potencialização do desenvolvimento permeado pelo horizonte de sentido do sujeito lhe promove a alteridade, o 

empoderamento e o protagonismo, sendo eles o sujeito de sua história e não mais o objeto.  

Outra questão bastante pertinente apontada por Zemelman (2006), é que a percepção e os sentidos 

emergem nesse processo de rompimento epistêmico-metodológico com o método disciplinar da modernidade e a 

emergência de outras formas de produção de conhecimento como condição válida para estimular o sujeito a 

conhecer sua realidade e atuar sobre ela. Reponsabilidade inerente ao ato pedagógico de promover a 

reconstrução dos saberes, tendo em vista que os contextos sociais moldam-se conforme seu desenvolvimento 

social, cultural e econômico. Sendo assim, ressignificar o processo de contextualização lhe confere atribuições 

de sentidos que produzem outros saberes sistematizados a partir do processo dialógico que pode ser permeado 

entre o educador e o educando, promovendo outros saberes por outra lógica de formação não cartesiana, mas 

emergente que situa o aprendiz em sua necessidade real e local de desenvolvimento apresentando-lhe 

possibilidades de adentrar em novos horizontes de sentido epistemológicos.  

Desta forma a contextualização se torna imprescindível para uma prática pedagógica emergente, 

complexa e fundamental para o processo de aquisição e desenvolvimento dos sujeitos. Tendo em vista que a 

contextualização é a junção, reunião, conjunto, entrelaçamento, tessitura e o tecer do saber tal como a construção 

do tecido que se constitui a partir do tear de vários fios e suas dimensões de entrelaçamento. Diante desta 

complexidade, é importante salientar o que Morin (1998), acrescenta a este processo denominado de pensamento 

complexus, pois:  

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

470 

Complexus é o que está junto; é o tecido formado por diferentes fios que se 

transformaram numa só coisa. Isto é, tudo isso se entrecruza, tudo se entrelaça para 

formar a unidade da complexidade; porém, a unidade do complexus não destrói a 

variedade e a diversidade das complexidades que o teceram (MORIN, 1998, p.188). 

 

 De tal modo a contextualização corrobora para a fomentação da complexidade em suas variedades 

multidimensionais que permeiam o contexto dos saberes dos sujeitos de direito, bem como seus horizontes de 

sentido, de forma complexa e integrante, a partir das variáveis que permeiam o contexto e/ou a realidade dos 

sujeitos.  

Compreender as especificidades do ato da contextualização corrobora para uma tomada de decisão 

também complexa e integrante, pois a partir do momento em que os saberes vão sendo sistematizados, se valida 

os outros saberes sem serem aqueles postos no currículo escolar, ou ainda no fluxo e bem como aquele que está 

impregnado nos livros didáticos. Em sendo assim, o ato de contextualizar os saberes deve ser um ato político, 

crítico, inovador e emergente, desprivilegiando, portanto o saber erudito que se parte do global.  

Neste sentido, o contexto em que se permeiam os saberes também influenciam na sua ampliação e não 

simplesmente em sua redução, pois há quem acredite que tratar da realidade é ser redundante, entretanto não é 

bem por aí, pois é entendendo a realidade do local que se compreende o global. Deste modo, é interessante 

entender a tese de Martins e Reis (2004, p. 08), ao mencionarem que o “contexto não deve se fechar como uma 

“ilha”, isolada do mundo, das coisas e dos demais saberes e conhecimentos acumulados pela humanidade ao 

longo da sua trajetória histórica”. Pois é a partir de uma reflexão crítica acerca dos fatores sociais, culturais, 

políticos e econômicos, ou seja, dos aspectos macrossociológicos que os saberes são reconstruídos em outra 

perspectiva, não mais aquela eurocêntrica, urbanocêntrica e etnocêntrica, mas sim holística, plural, diversa e, por 

conseguinte contextualizada. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com Bauer, Gaskell 

e Allum (2000) “pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais, e é 

considerada pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em profundidade” (Bauer, 

Gaskell e Allum, 2000, p. 23). A escolha dessa pesquisa se fez necessário devido a sua importância no campo 

das ciências sociais, “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, 

devendo ser analisado numa perspectiva integrada” (Godoy, 1995, p. 21). 

 A pesquisa se apresenta como qualitativa, uma vez que se fez uso do recurso metodológico da 

observação sistemática e da entrevista semiestruturada aplicada aos 7 (sete) professores de três escolas públicas 

do Município de Canhotinho-PE.   As escolas campo de pesquisa foram: João Vitalino de Melo - Sítio 

Pedreizinha, Maria Augusta Henrique Lira - Sítio Luz e Laurindo Vieira de Melo situada na comunidade rural do 

Sítio Imbaúba. Vale ressaltar que todos os sítios são vizinhos e fazem parte do mesmo contexto cultural, social, 

político e econômico.   

Em se tratando da observação, esta parece importante, pois segundo Quivy e Compenhaudt (2005, p. 77) 

afirmam que “a observação engloba o conjunto das operações através das quais o modelo de análise (constituído 

par hipóteses e por conceitos) é submetido ao teste dos fatos e confrontado com dados observáveis”. Deste 

modo, é o que se realizou na investigação da respectiva pesquisa. 

A entrevista tem como ponto característico principal ser uma conversação sistematizada entre dois 

indivíduos muito utilizados nas ciências sociais. Ao recorremos à conceituação mais especifica verificaremos 

que se trata de: 

[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações 

a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social 

(LAKATOS, 2003,195). 

O tipo de entrevista utilizado foi a semiestruturada, a qual possibilita uma maior liberdade dentro dos 

diversos contextos, que será aplicada possibilitando a justa compreensão da realidade de determinada 

amostragem. As questões pertinentes estarão relacionadas principalmente sobre questões de: identificação 

pessoal e profissional dos profissionais envolvidos, conhecimentos que estes possuem acerca do objeto desta 

pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
   

A importância da contextualização dos processos educativos nos contextos das escolas multisseriadas se 

faz necessário mediante processos macrossociológicos que estão presentes nas características naturais do campo, 

tais como os aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos, os quais devem ser discutidos conforme se 

apresentam nos modos de vida dos povos do campo.  

A necessidade da metodologia de ensino voltada para as especificidades dos povos do campo é 

fundamentalmente necessária para que a aprendizagem torne-se significativa conforme os saberes dos 

educandos, isto porque os povos do campo possuem seus saberes diversos e estes devem ser reconhecidos pelos 

educadores, que devem assim permear os saberes do senso comum com os sistematizados conforme a 

significância que deve se ter para os educandos.   

Entender esta necessidade enquanto educador em sala de aula de uma escola do campo na perspectiva da 

multisseriação dos saberes necessários aos seus educandos pode promover a ampliação dos saberes das crianças 

e dos adolescentes que se encontram nos espaços rurais do conhecimento. Pois os saberes não devem ser 

considerados no horizonte de sentido objeto, o qual pode ser passado, transmitido, dado, mas sim, 

contextualizado e re-contextualizado conforme os saberes dos educandos, pois nesta perspectiva deve ser assim 

compreendido que deve haver a teorização e consequentemente a sua prática e não somente a teoria como se 

pode observar, tendo em vista que durante o período de observação não houve nenhuma aula de campo, ou seja, 

aquela que promove o conhecimento a partir da realidade concreta das vivências das crianças e adolescentes. 

Todas as aulas deram-se em seus espaços da escola, com os alunos sentados enfileirados e silenciados para que 

assim os educadores pudessem dá suas aulas.  

Vale salientar que é preciso permear a reflexão da teoria versus a prática para que ambas contribuam para 

aquisição do conhecimento dos aprendizes, e neste contexto situacional Demo (2003) apresenta a esperança de 

que a teorização das práticas, para exercitar autocrítica e crítica das práticas, retornando à teoria, inovando a 

teoria e a prática, deve ser, portanto tarefa do educador, o que parece impossível isto acontecer tendo em vista 

que nenhum educador entrevistado ressalta esta premissa em planejar, analisar a sua prática de aula, se os 

educandos estão aprendendo, uma vez que suas turmas são plurais, os educadores não se portaram como 

educadores críticos acerca de seu ofício, pois este lhes exigem muito mais do que apenas planejar, analisar, 

teorizar e praticar, lhes exige competências e habilidades inerentes ao ser docente que estão para além do tempo 

e espaço que se tem para desenvolver metodologicamente uma prática contextualizada.  

Embora tenha sido possível, os educadores destacarem a realidade dos educandos e seus modos de vida 

como fundamentais para o desenvolvimento de suas aulas no ato da entrevista. Deste modo, a educadora 02 

expressa que: 

A realidade dos alunos ajuda o meu trabalho aqui com eles. Assim, às vezes a gente 

apresenta um trabalho. Oh! Professora já ouvi meu pai falar, já ouvi não sei quem 

falar, e a gente sempre ensina e aprende ao mesmo tempo também com o aluno, há 

essa troca também.  

O modo de vida, respeitando eles, muitas vezes o aluno fala uma coisa, meninos 

vocês entenderam o que ele estava falando?  A gente não pode ignorar, entendesse? 

De ver o lado bom daqui também porque se a gente tudo o que for falar né? A gente 

for né? Acontece de eles falarem assim: oh, professora! Não sei o que, não sei o que, 

a senhora falou... Acontece deles ficarem com raiva porque já é costume dos pais 

falarem também. Aí a gente fala né? Mas, também a gente tem que mostrar o outro 

lado né? Daquele, né? Vai à Olho D’Água, vai à Canhotinho e o certo não é aquele, 

daquele jeito e a gente tem que mostrar esse lado também, né? Que não é só aqui em 

si, né? Eles irão sair e tem que vê a realidade dos outros também, né? Não pode ficar 

preso só ali. 

 

A socialização da prática pedagógica da educadora é subjetiva, bastante subjetiva e deixa implícitas as 

informações, como este momento foi permeado também pela observação é importante se fazer alguns 

esclarecimentos em nível de como a educadora faz jus a realidade e aos modos de vida dos educandos em uma 

sala significativamente heterogênea. Destacam-se situações nesta explanação que contribuíram para sistematizar 

esta teorização, como fala dos pais que os alunos apresentam em sala de aula, jeito de falar, pois os pais que na 

sua maioria são analfabetos falam errado, a criança assimila e prossegue falando errado; sair do campo e ir à 

cidade. Sistematizadas assim, também se chama atenção em sua oralidade, quantos, né? A educadora usou para 

explicar se aceita a realidade do aluno e seu modo de vida para desenvolver sua aula na turma multisseriada, fica 

evidente que esta realidade é o que se denomina por contextualização, como Freire (1987) costumeiramente 

alertou acerca da importância da contextualização para uma prática pedagógica eficaz, diante de um contexto 

diverso e deve ser explorado e valorizado por meio dos saberes que deveriam se fazer interconectados entre a 

teoria e a prática.  
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Nesta perspectiva, compreende-se que a realidade do educando ajuda o fazer pedagógico do educador, 

não foi presenciado em observação esta reciprocidade de ações, há apenas um diálogo e não a ação-reflexão-ação 

que se faz necessário nesta interface da contextualização do conhecimento sistematizado que se aproxime do 

senso comum e que o senso comum seja também sistematizado cientificamente (Santos, 2001).  

Assim, seria interessante que a prática pedagógica contextualizada de fato fosse uma realidade presente 

nos momentos das aprendizagens, como é ressaltado na Resolução de 2002, acerca da educação do campo, que 

assim deveria ser:  

Toda ação desenvolvida junto às populações do campo e fundamenta-se nas práticas 

sociais constitutivas dessas populações: os seus conhecimentos, habilidades, 

sentimentos, valores, modo de ser, de ver e de produzir e formas de compartilhar a 

vida (BRASIL, 2002).  

 

Embora, não tenha sido possível identificar esta prerrogativa imprescindível nos processos educativos nas 

escolas da educação do/no campo, contexto desta investigação. Ao contrário, os educadores falam, perguntam e 

os educandos ouvem e talvez respondam, pois são tão habituados ao silêncio que a única coisa que eles (os 

educandos) fazem em sala de aula é brincarem entre si, enquanto os educadores articulam alguma outra atividade 

para outra turma.  

Para se compreender melhor como a contextualização é entendida pelos educadores - sujeitos desta 

pesquisa - se observa o seguinte na fala do educador 01 e também na fala do educador 03, ambos da mesma 

escola e mesmo horário de atuação. Para eles, a contextualização ocorre pela realidade dos educandos que 

favorece para o desenvolvimento de seu trabalho pedagógico. Entretanto, a observação corroborou para a 

constatação do que é declarado (discurso) e do que é vivido (praticado). Assim os educadores declaram que: 

A realidade dos alunos ajuda sim, o desempenho sempre tem. Existe vantagem e 

desvantagem. A maioria presta atenção, já uma minoria não. O que atrapalha é que 

tem aqueles que querem e aqueles que mesmo às vezes trazendo algo novo, serve de 

chacota. Você traz, mas vê uma pequena minoria que não quer nada de aprender.  

Tem que partir da realidade deles, tipo, você ensinar a jovens e adultos tem que 

partir da realidade deles. Do modo de vida deles. Por exemplo, trabalhar com 

palavras geradoras para os jovens no campo, como família e agricultura. Alguma 

coisa desse tipo assim. Tipo eles aqui, eles trabalham mais, não diria com todas as 

disciplinas, mas geralmente geografia você pode focar família e seus direitos, 

costumes e mitos.  

 

 

Percebe-se que o educador 01 expõe a necessidade de se trabalhar com palavras geradoras (FREIRE, 

1987), isso é pertinente, embora não tenha sido presenciado em suas práticas didáticas. De tal modo, o educador 

03 que afirma mesmo trazendo novidades, há aqueles que não têm interesse, isso parece que se evidencia pela 

falta de sentido e necessidade dos educandos, pois mesmo sendo uma novidade, se porventura estiver dissociada 

de seu real horizonte de sentido, os educandos demonstrarão rejeição.  

Então, a prática pedagógica trabalhada a partir da contextualização dos saberes dos educandos e dos 

conteúdos a serem ensinados deve haver esta interconexão para que os saberes sejam ampliados. É tanto que o 

educador 03, afirma ainda a necessidade de que: 

 

O modo de vida no campo, as brincadeiras não se pode sair do foco do que a 

secretaria de educação.  As brincadeiras, são rouba bandeira, pula corda, chimbre. 

Não vamos fazer a quadrilha porque são mais homens.   

 

Percebamos que embora as brincadeiras sejam importantes e ressaltem o modo de vida dos educandos, se 

negou a vivencia da quadrilha, uma festa junina, de valor para os povos do campo e se a escola não se esforça 

para manter a tradição, os modos de vida dos povos do campo, ou seja, das crianças vão se perdendo. O que mais 

uma vez dá para nitidamente compreender o distanciamento do discurso da prática. 

O trabalho pedagógico dos educadores das escolas - campo de pesquisa – é desenvolvido através do fluxo 

(planejamento de conteúdos, competências e habilidades) que já vem pronto da Secretaria de Educação, cabe aos 

educadores inserirem no contexto de sua sala multisseriada de aula, conforme as especificidades e peculiaridades 

aos saberes dos povos do campo, ampliando seus horizontes de sentido em relação ao conhecimento 

sistematizado, respeitando sua cultura e identidade, bem como assegurando ao direito constitucional da educação 

contextualizada. 

Neste dilema em que se apresenta a importância da realidade dos educandos no discurso, mas distante da 

prática efetiva caracteriza a necessidade de reelaborar a proposta de ensino pertinente com o contexto que 
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determinada onde à escola estar inserida. Neste sentido, de ressignificar a realidade dos educandos, como 

possibilidade de permear o conhecimento, a educadora 04 deixa explicito que:  

 

A realidade sim, porque a forma com que você trabalha com os alunos vê a 

deficiência de cada um. Então essa deficiência que falta - entre as aspas - deles, é o 

que faz a gente professor buscar em aprender mais e mais para passar algo melhor 

para eles, para se desenvolverem melhor, é um ponto positivo. Ao mesmo que é 

negativo se torna positivo. Em qual sentido? De a gente professor buscar, sempre 

está bem atualizado para poder ajudar o aluno.  

 

Ressalta aqui, algo fundamental que parece contribuir ainda mais com os processos de desigualdades de 

aprendizagens entre o urbano e o rural, a questão da dificuldade de aprendizagem dos educandos é um elemento 

que acrescenta as dificuldades dos educadores e a necessidade da formação continuada, como bem observou à 

educadora.  

Neste sentido, o educador 05, foi bastante sucinto ao abordar o processo de contextualização, partindo da 

realidade de suas crianças, assim o educador colaborou afirmando que “a realidade dos alunos ajuda, porque eles 

falam e aí já a partir daí, continuo ensinando conforme o que está planejado para esse dia”.  Perceber a 

complexidade do ato da contextualização didática nos processos educativos é de sobremaneira importante, para 

que o exercício da cidadania, o pleno desenvolvimento humano seja fomentado conforme as especificidades do 

contexto, ampliando os horizontes de sentido dos educandos. 

É interessante que neste processo de valorização da realidade dos educandos para fomentar os saberes 

curriculares, em momento algum se falou do material didático como instrumento essencial da prática 

contextualizada, pois o livro didático que se apresenta em todas as escolas  - campo de pesquisa - os educadores 

não o usam integralmente, principalmente aqueles educadores que tem uma aversão ao livro, uma vez que o 

mesmo somente aborda as especificidades do campo e não da cidade (01, 02, 03, 04, 05, 06, 2015) .  

O material didático, mais presente nas práticas dos educadores são atividades xerocadas. Embora em duas 

escolas tenham TV, DVD, aparelho de som, mas o trabalho pedagógico se dá mais de forma escrita, leitura e 

contas. Entretanto, os processos educativos são diferenciados de educador para educador. Nesta perspectiva é 

pertinente entender que os educadores agem diferentes e que possuem uma identidade docente diferenciada que 

lhes favorecem a atuar concernentes com o que se propõe aos seus educandos.  

A educadora 04 ao demonstrar seu prazer de trabalhar na escola e com as crianças de 3 a 5 anos expressa 

a importância da realidade/contexto, enfatizando que:  

 

A realidade ajuda né? Porque eles sempre falam o que acontece em casa aí, já se tira 

para aula. Sempre nas aulas de história e geografia, falo sobre os animais e as 

plantas. No dia do trabalhador passei um desenho, o dia do trabalho o homem com a 

enxada. Os pais, as mães, as crianças acompanham os pais no trabalho da roça, 

embora não trabalhem, mas é preciso, não tem com quem deixar. Sempre tem, em 

todo o lugar, tem agora a quadrilha para dançar, valorizar a cultura da nossa cidade, 

a gente sempre tenta valorizar as culturas, festa junina. 

 

A realidade posta é essa a contribuição que os educandos dão no processo educativo do educador, 

entretanto é nítido que os educadores falam conforme seu contexto, sua formação e assim, como é de práxis nem 

sempre são os educadores que possuem mais títulos que estão nas salas de aula, mas é importante que os 

educadores sejam do campo a fim de ressignificar os saberes do campo para nova geração. Percebe-se que esta 

educadora tenta se aproximar de fato do contexto das escolas do campo, embora sua práxis esteja concernente 

com atividades prontas e que estas estão descontextualizadas das especificidades do campo. 

Por fim, a realidade é considerada pelo educador 06, sendo este que se aproxima bem mais dos processos 

educativos específicos do campo, os quais são defendidos pela legislação da educação do campo. Neste sentido, 

compreender que o processo educativo favorece para o entendimento da necessidade da ampliação dos saberes 

que devem ser sistematizados didaticamente é crucial no sentido de contribuir com a qualidade do ensino nos 

anos iniciais, como pode se perceber: 

A realidade dos alunos porque às vezes assim com eles em dupla. Aí faço com que 

já se trabalhe a amizade entre os colegas. Junto aquele que é mais eficiente com 

aquele que tem menos capacidade rápida de aprender, porque assim um ajuda o 

outro. Fazendo assim, dá para que cada um, tipo assim, tenho uma modalidade, mas, 

contudo, eu escuto, tento puxar mais daquele que tem mais dificuldade para que ele 

interaja mais com os outros.  

Modo de vida dos alunos, parto da realidade deles e eu tento abranger o que eles 

estão vendo, porque não adianta nada eu dizer: olhe, tem tal fábrica na cidade, se ele 
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não está vendo essa fabrica, eu tento falar do que ele vê no campo, na TV às vezes. 

Hoje é dia de fogueira de santo Antônio, hoje mesmo o aluno já me disse, porque os 

pais tem aquela tradição de no dia ou na véspera sempre fazer a fogueira. Aí já me 

perguntou assim, eita! A gente vai soltar chuvinha, traque-traque, como tradição 

antiga dos pais deles. Ai eu digo, eita é verdade. Você vai fazer isso? Eu questiono a 

eles, até mesmo porque o que eles trazem de casa já é uma aula. 

Aza branca – Luiz Gonzaga – percebo o que cantor e compositor queria repassar o 

sofrimento e a seca, o que está acontecendo na realidade deles. Ele pode fazer a 

mudança. A criança é o futuro.  

A escola rural, o sofrimento do nordestino. Ele considera que na sua região não tem 

trabalho, ele não teve a formação concluída, vai pra são Paulo, mas não é o trabalho 

junto da família, eu estou no que é meu, ele não esta nessa realidade. 

 

O educador chama atenção para situações que eram e ainda são perenes no Sítio, nas comunidades rurais, 

pois muitos jovens vão à São Paulo a procura de trabalho, de modo que a roça é negada, a escola e as tradições 

dos pais.  

E são estas questões contrárias que permeiam o contexto das escolas do campo que devem ser contestada 

na sala de aula, a fim de desmistificar que a qualidade de vida está lá, na cidade grande. Este educador apresenta 

uma preocupação maior em dar ênfase a cultura e a identidade dos povos do campo. Combater a visão 

urbanocêntrica deve ser uma prática constante nas escolas do campo, tendo em vista que ainda no imaginário das 

crianças é este o futuro que muitas vislumbram para si, pois como o campo é apresentado e problematizado não 

tem dado ênfase às necessidades de sonhos e realizações dos sujeitos do campo.  

A prática da contextualização torna-se emergente nas escolas do campo, contexto desta pesquisa, pois é 

preciso que o diálogo transcenda as curiosidades das crianças e dos adolescentes que têm em suas famílias 

parentes que estão em São Paulo e ao voltarem apresentam-se diferentes, e assim, as crianças e adolescentes os 

veem como exemplo que futuramente seguirão. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Conclui-se com esta reflexão que a contextualização está presente no campo de desejo dos educadores, ou 

seja, em seus discursos é possível identificar que eles tentam praticar a contextualização através da realidade e o 

modo de vida dos educandos. Entretanto, na prática em si, não foi possível se presenciar por meio da observação 

o desenvolvimento de uma prática pedagógica de fato contextualizada. Os motivos que podem permear a não 

contextualização podem ser considerados: a formação continuada; a multisseriação; o modo do educador operar 

com os saberes dos educandos, o planejamento pedagógico, as condições de infraestrutura e também as 

condições de trabalho. Estes motivos podem de alguma forma inviabilizar a práxis pedagógica do educador, por 

este desenvolver atribuições em sua sala de aula que transcendam o ato do ensinar.  

Os objetivos que permearam a sistematização desta pesquisa possibilitou o entendimento de que a visão 

dos educadores sobre a realidade e o modo de vida dos educandos são fundamentais para o desenvolvimento de 

seu fazer pedagógico. Entretanto, na prática eles não consigam vivenciar esta contextualização, pois nem sempre 

os alunos participam em sala de aula, são passivos a este processo, pouco participativos, ficam mais esperando 

do professor, não interagem tanto. Situações que caracterizam o ensino tradicional. O  desenvolvimento da 

prática dos educadores no contexto multisseriado é complexo, pois o professor não tem apoio de mais ninguém 

para assumir até sete turmas e ensinar ao mesmo tempo em diferentes níveis de realidade. Assim, a realidade da 

própria multisseriação dificulta o trabalho pedagógico do educador, pois o planejamento é executado 

simultaneamente para todas as turmas, o que nem sempre é possível realizar com êxito. Os materiais didáticos 

que subsidiam o fazer pedagógico dos educadores, tem se dado mais com uso de material xerocado pelos 

próprios professores, o que nem sempre está consoante com a realidade, pois são atividades isoladas, trabalhadas 

pontualmente. Desse modo, por meio da observação, conclui-se que há certo distanciamento do discurso do 

professor com a realidade de fato que foi presenciada de como que se dá a sua prática pedagógica nas escolas do 

campo. 
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RESUMO: Os professores do campo nem sempre tiveram formação adequada para atuar com qualidade no 

contexto do campo. Diante desta situação,  importante despertar para compreender como que deve se dá a 

formação do professor para atuar nas escolas do campo com qualidade, sobretudo? Tendo vista, que no contexto  

do campo, há uma precarização em sua totalidade desde dos processos educativos à formação do professor, pois 

às vezes é tratada de forma insignificante, acontecendo de qualquer jeito, pois por ser uma escolar isolada, logo 

não se tem uma gestão presente, para além dos professores que acabam assumindo várias funçoes para além do 

ensino/aprendizagem. A finalidade desta pesquisa é compreender como que acontece a formação continuada dos 

professores nas escolas do município de Canhotinho-PE, e mais especificamente identificar os processos de 

formação em serviço, observar as práticas pedagógicas dos professores e, por fim, reconhecer a qualidade da 

formação continuada. A fundamentação teórica que subsidia a reflexão-ação-reflexão é a luz de alguns 

estudiosos e pesquisadores sobre formação continuada, formação em serviço e capacitação e legislação, tal como 

Lei n. 9394/96; Ramalho (1993); Ramalho e Nuñez (2009); Corrêa (2005). Metodologicamente foi desenvolvida 

esta pesquisa por meio da entrevista e da observação nas escolas campo de pesquisa. Ao longo da realização 

deste trabalho pode se concluir que a formação de professores da educação do campo se apresenta distante do 

que reza o marco normativo para educação do campo, ou seja, ainda é fragilizada, o que compromete o 

desenvolvimento dos processos educativos nas escolas do campo.  

 

PALAVRAS CHAVE: formação continuada, legislação, educação do campo. 

 

The education of the field: the formation of the protesting teacher 

ABSTRACT: The teachers in the field did not always have adequate training to act with quality in the 

context of the field. Faced with this situation, it is important to awaken to understand how the formation of the 

teacher should be given to work in the rural schools with quality, above all? Having seen that in the context of 

the field there is a precariousness in its totality from the educational processes to the formation of the teacher, 

because sometimes it is treated in an insignificant way, happening anyway, because because it is an isolated 

school, soon there is no Management, in addition to the teachers who end up assuming various functions in 

addition to teaching / learning. The purpose of this research is to understand how the continuous training of 

teachers occurs in schools in the municipality of Canhotinho-PE, and more specifically identify the processes of 

in-service training, observe the pedagogical practices of teachers and, finally, recognize the quality of training 

Continued. The theoretical foundation that supports reflection-action-reflection is the light of some scholars and 

researchers on continuing education, on-the-job training, and legislation, such as Law no. 9394/96; Ramalho 

(1993); Ramalho and Nuñez (2009); Corrêa (2005). Methodologically, this research was developed through 

interview and observation in the field of research. During the course of this work, it can be concluded that the 

education of rural education teachers is far from the normative framework for rural education, that is, it is still 

fragile, which compromises the development of educational processes in schools field. 

KEYWORD: Continuing education, legislation, field education. 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

Historicamente a formação de professores é discutida no campo da educação, tendo em vista que esta 

sempre foi alvo de profundas reflexões. Neste sentido, dialogar sobre a especificidade da formação de 

professores para as escolas do campo é de sobremaneira importante, principalmente por se buscar romper com o 

paradigma da educação rural. Paradigma, este que possibilitou a educação ser ofertada nas escolas do campo de 

forma assistencialista e higiênica, denominando ação de contenção dos povos do campo no campo, inclusive na 
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Revolução Industrial que movimentou muito migração do campo para cidade, ocasionando na cidade a sua 

superlotação.  

No sentido de amenizar tal migração, se ofertou educação nas escolas rurais, mas somente com o 

proposito de manter os povos do campo no campo. Assim, bastava que alguém soubesse ler e escrever que já 

poderia ensinar, mesmo que limitadamente, como assim ocorria (ARROYO, 2005). Problemática que até hoje 

ainda tem fortes resquícios desta educação minimalista. Daí é importante compreender como tem se dado a 

formação dos professores para atuarem nas escolas do campo? 

A finalidade desta pesquisa perpassa pelo interesse em compreender como que acontece a formação 

continuada dos professores nas escolas do município de Canhotinho-PE, e mais especificamente identificar os 

processos de formação em serviço, observar as práticas pedagógicas dos professores e, por fim, reconhecer a 

qualidade da formação continuada. 

Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa, a qual foi permeada pelo instrumento metodológico, 

sendo este, a observação e a entrevista realizada aos educadores de algumas escolas do campo do munícipio de 

Canhotinho-PE, pois se acredita que possibilita ampliar as informações obtidas por meio do diálogo entre o 

entrevistado e entrevistador (LAKATOS e MARCONI, 2003).  

A fundamentação teórica que subsidia a reflexão-ação-reflexão é a luz de alguns estudiosos e 

pesquisadores sobre formação continuada, formação em serviço e capacitação e legislação, tal como Lei n. 

9394/96; Ramalho (1993); Ramalho e Nuñez (2009); Corrêa (2005) e outros. 

A formação de professores é uma temática bastante redobrada, tendo em vista que a mesma suscita 

renovação constantemente, pois conforme a sociedade evolui é preciso que os sujeitos se qualifiquem e 

ressignifiquem seus processos formativos nos mais diversos contextos de atuação, sobretudo, nas escolas do 

campo.  

Fica evidente a necessidade de dar continuidade na pesquisa acerca da formação dos professores das 

escolas do campo, para compreendermos melhor como que se dá o planejamento, o desenvolvimento da prática 

pedagógica nas escolas do campo por meio do paradigma multisseriado e, sobretudo, a base legal da formação 

dos professores e a sua vivencia no cotidiano no contexto da escola. 

 

 

A educação do campo e a formação do professores na legislação 

 

Compreende-se, portanto, que a legislação que verte a favor da educação é uma conquista dos 

movimentos sociais que delegam o marco legal necessário para dar conta da especificidade, da diversidade, da 

pluralidade e, sobretudo da efetivação dos direitos, em especial o direito a educação. A educação do campo que 

se pretende ao se fazer jus a pluralidade existencial, neste campo de possibilidades visa à superação da 

desigualdade social e a consolidação do projeto de sociedade justo para toda a sociedade, sem distinção de 

qualquer natureza. Diante disso, Valdério, Borges e Silva (2015, p. 6) corroboram com seu entendimento de que:  

É a partir desta realidade que se justifica o Projeto Nacional de Educação no/do 

Campo, visando ajudar neste processo de elaboração, participativa, construtiva e 

propositiva, ou seja, no processo de construção de um novo modelo de escola do 

campo, uma escola como instrumento de cidadania a serviço de um Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável do campo. 

 

Em sendo assim, o projeto de desenvolvimento sustentável do campo deve ser assemelhado a uma 

semente lançada ao chão, não importa a fertilidade do solo, o qual foi lançado, mas sim a determinação dos seus 

idealizadores, de seus sonhadores, e de seus esperançosos por uma sociedade justa, livre, transformada e 

emancipada socialmente, ou seja, um digno e justo viver.  

Perceber a educação do campo como uma educação no processo contra hegemônico, do qual sempre 

prevaleceu à hegemonia é uma luta que custa cara aos movimentos sociais que, conhecendo o terreno, não dão 

margem para que este seja descaracterizado, como fez parte da lógica perversa da educação capitalista do 

modelo neoliberal. Momento histórico que tece uma educação para a produção, a economia e o desenvolvimento 

desordenado do progresso.  

Ao contrário da educação do campo, que, na lógica da sustentabilidade, visa um projeto de sociedade 

justa, onde as desigualdades, as discriminações sociais, a negação dos direitos humanos possam deixar de existir 

no solo da diversidade social que caracteriza a nação brasileira. Esta é a educação do campo que dialogada 

destoe às desigualdades que fazem parte do contexto dos sujeitos, sujeitos estes que são sujeitos de direitos 

(SANTOS, 2013).  

A qualidade da educação do campo ao longo dos tempos vem se caracterizando e ganhando terreno 

fértil, para assim ser desenvolvida. Muitos são os estudos que despertam a consciência dos sujeitos que visam 

uma vida digna e de qualidade no campo. Neste sentido, Pereira (2006, p. 95) relata que para a população do 
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campo, a educação tem a função de ajudar a despertar em cada pessoa a consciência de sua própria dignidade e 

de sua capacidade de exercer a cidadania.  

O que significa que tanto professores quanto educandos e a comunidade escolar inseridos neste contexto 

crê na educação como viabilizadora da dignidade existencial, congratulando com a finalidade da educação para o 

exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho e o seu pleno desenvolvimento humano (LDB 9394/96). A 

finalidade maior da educação não é apenas desenvolver as competências e habilidades dos seres humanos em se 

desenvolverem, é também permear a transcendência de seu estado existencial. A educação é uma atividade 

complexa e exige dos seus fazedores a possibilidade de não só mudar de estado, mas como de mentalidade, e 

mais especificamente mudar todas as dimensões que permeiam os seres humanos, possibilitando sempre o “ser 

mais e melhor” como Freire (1987) assim denominou.  

Acreditar nesta educação é consequentemente assumir uma postura ética condizente com a crença que 

alimenta a essência dessa educação. Ressignificar o universo dos sujeitos do campo, situando-os no estado de vir 

a ser permeia a mudança que paulatinamente vai sendo desenvolvida, emancipando, transformando e 

corroborando para ir além.  

Para tanto, se faz necessário conhecer toda a legislação que está traçada a favor desta modalidade de 

ensino, partindo da Constituição Federal de 1988, da mais recente LDB 9394/96, dos pareceres, resoluções, 

decretos e diretrizes, e bem como do plano nacional de educação, marco legislativo que aborda a educação 

deixando bem pontual de como deveria ser a educação para o contexto das comunidades rurais. 

A legislação a favor da educação é de sobremaneira importante para ressignificar à educação a favor das 

pessoas sujeitas deste lugar.  Neste sentido, é importante que haja o conhecimento específico a partir da gestão 

pedagógica da escola para que os educadores conhecendo a legislação possam atuar concernente com a 

necessidade da educação do campo, pois os promotores da educação do campo devem ter seu trabalho 

pedagógico contextualizado e de fato se haja a prática pedagógica concernente com a educação proposta no 

marco legal da legislação vigente em prol desta modalidade educativa. 

É provável que se a legislação fosse efetivada nos contextos do campo, tais como se processa 

legalmente, o reconhecimento identitário e cultural dos sujeitos do campo e seus processos educativos seriam 

mais planejados e correlacionados com as necessidades de aprendizagens dos sujeitos do campo, reconhecendo a 

potencialidade econômica, cultural e territorial que muitas vezes fica oculto pela transposição didática 

conteudista transferida de cima para baixo, ou seja, organizada pela secretaria de educação, cabendo apenas aos 

professores transmitirem o que já está previamente articulado, mesmo sem ser contextualizado. 

 Perceber o tratamento da educação do campo no marco legal e não aproximá-lo da prática pedagógica é 

corroborar com a violação desta educação diferenciada, que deve assim permear os saberes dos povos do campo. 

Neste interesse social, os movimentos sociais permanecem em luta, em marcha e em busca a favor do respeito à 

diversidade, da pluralidade cultural, das diversas manifestações de saberes e das especificidades e peculiaridades 

natas dos povos do campo e a favor destes povos. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com Bauer, Gaskell 

e Allum (2000) “pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais, e é 

considerada pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em profundidade” (Bauer, 

Gaskell e Allum, 2000, p. 23). A escolha dessa pesquisa se fez necessário devido a sua importância no campo 

das ciências sociais, “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, 

devendo ser analisado numa perspectiva integrada” (Godoy, et al, 1995, p. 21). 

 A pesquisa se apresenta como qualitativa, uma vez que se fez uso do recurso metodológico da 

observação sistemática e da entrevista semiestruturada aplicada aos 7 (sete) professores de três escolas públicas 

do Município de Canhotinho-PE.   As escolas campo de pesquisa foram: João Vitalino de Melo - Sítio 

Pedreizinha, Maria Augusta Henrique Lira - Sítio Luz e Laurindo Vieira de Melo situada na comunidade rural do 

Sítio Imbaúba. Vale ressaltar que todos os sítios são vizinhos e fazem parte do mesmo contexto cultural, social, 

político e econômico.   

Em se tratando da observação, esta parece importante, pois segundo Quivy e Compenhaudt (2005, p. 77) 

afirmam que “a observação engloba o conjunto das operações através das quais o modelo de análise (constituído 

par hipóteses e por conceitos) é submetido ao teste dos fatos e confrontado com dados observáveis”. Deste 

modo, é o que se realizou na investigação da respectiva pesquisa. 

A entrevista tem como ponto característico principal ser uma conversação sistematizada entre dois 

indivíduos muito utilizados nas ciências sociais. Ao recorremos à conceituação mais especifica verificaremos 

que se trata de: 
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[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações 

a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social 

(LAKATOS, 2003,195). 

O tipo de entrevista utilizado foi a semiestruturada, a qual possibilita uma maior liberdade dentro dos 

diversos contextos, que será aplicada possibilitando a justa compreensão da realidade de determinada 

amostragem. As questões pertinentes estarão relacionadas principalmente sobre questões de: identificação 

pessoal e profissional dos profissionais envolvidos, conhecimentos que estes possuem acerca do objeto desta 

pesquisa. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
   

 

A formação do educador que se encontra nas escolas do campo atuando na perspectiva da 

multisseriação é importante, pois esta é fundamental para que os saberes sejam contextualizados e, sobretudo, 

para que sejam trabalhadas as especificidades do campo. Nesta lógica, compreender a necessidade da formação 

concernente com a necessidade do contexto é significativo, pois sendo assim, permeia o educador a ser altério 

nas tomadas de decisões de sua metodologia assumida em sala de aula, em especial sendo esta multisseriada. 

Nesta lógica, torna-se importante considerar os excertos discursivos dos interlocutores, acerca das capacitações 

ou formações que recebem no decorrer do ano letivo. 

Quadro 1 - formação do professor do campo 

Fonte discursiva Formação/capacitação do professor 

Professores/ codinomes Excerto de depoimento 

Ent. 01 Bastante capacitação sobre diário, psicólogo, psicopedagoga e a questão do trânsito 

para ensinar as crianças. Aí a gente se junta para fazer trabalho e discutir como é que 

vai trabalhar. A capacitação é a mesma para todos os professores, tanto para os que 

trabalham no campo quanto os professores da cidade. Às vezes tem a capacitação por 

fora.  No ano passado teve a questão de um curso, curso online nas escolas rurais. Aí 

era por via internet, computador para as escolas rurais. Eu acabei fazendo, aí veio o 

computador para escola, só que ainda não veio à internet. Sempre tem capacitação a 

mais para colocar. 

Ent. 02 As capacitações têm muitas. Capacitação com a psicóloga trás resultado porque a gente 

vai trazer problemas da escola pra ela. De acordo com a teoria e o estudo que ela faz e 

a nossa realidade, trás resultado certamente.  Busca uma solução, direcionamento e 

assim eu vejo que trás resultado. Naquele dia, por exemplo, ela vai tratar dos alunos 

com dislexia, usa o vídeo sobre, a gente vê que houve uma mudança. Os alunos 

disléxicos a gente podia detectar, mas agora não. O fenômeno bullying fazer um 

trabalho sobre bullying nas escolas, agora tem que se estudar.   

Ent. 03 A capacitação sempre é o preenchimento do diário, orientação com a psicóloga sobre 

problemas de dificuldade de aprendizagem e com a coordenadora, na forma de 

trabalhar os conteúdos em sala de aula. A capacitação agora é sobre o trânsito, é por 

causa do desfile. É boa 

Ent. 04 As capacitações têm muitas, terça-feira pra gente teve. São 4  capacitações por mês, 1 

por semana, aí a gente nessa última foi o preenchimento do diário de classe, alguma 

dúvida a gente vai lá e pergunta. 

Duas capacitações é pra gente fazer o preenchimento do diário durante o mês, a outra é 

com a psicóloga e a outra do PACTO (Programa de Alfabetização na Idade Certa). A 

gente participa também e além do PACTO é pra gente participar de alguns debates do 

professor sobre a dificuldade de cada turma, se forma dupla, entendesse? Pra vê se uma 

realidade é a realidade do outro. Aí fica bem dividido. É a última que a gente foi com a 

psicóloga. As capacitações são muito boa em Canhotinho. Ajuda muito no meu 

trabalho.  

Ent. 05 As aulas atividades são semanais, as aulas são bastante legais. É sempre para fazer 

preenchimento do diário, psicóloga e psicopedagoga, elas ajudam. A questão da 

dificuldade de aprendizagem de alguns. Na cidade tem fonoaudióloga, psicopedagoga, 

psicóloga, a qual abordou as dislexias, elas têm vários graus de dislexias, leve, 
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moderada e grave. O acompanhamento, o professor deve também conhecer.  

Ent. 06 Capacitação sempre teve, mas foi sobre o diário, preenchimento, organizar, 

planejamento, aulas pedagógicas, orientação para gente que está em sala de aula, sobre o 

transito, tem professores, coordenadores (aula atividade) são 4 aulas por mês. É de uma 

hora às quatro horas. Ontem foi sobre o diário conteúdo, planejamento, registro das 

aulas. 

Ent. 07 A capacitação só para o diário é muito tempo da gente. Os alunos se despediam com 

tchau gordo, bojão. O bullying não era muito estudado nas escolas. O psicólogo quando 

faz o diagnóstico. Coordenadora, prova SAEB, psicóloga preencher o diário é 

desnecessário. Como se fosse uma desconfiança certamente. Pode-se fazer em casa, algo 

mais didático. Não se recebe nada por isso, está incluído nas 180h, devem-se cobrir 

essas horas com burocracia.  

 

O quadro analítico sobre a questão da capacitação, formação dos educadores do campo, apresenta-se 

centralizado em duas dimensões, as quais são: preenchimento do diário e palestras com a psicóloga acerca de 

questões tais como o fenômeno bullying e os níveis de dislexia.  

Passa surpreendentemente inquietante, como diante da diversidade presente no contexto das escolas do 

campo, os professores sejam limitados apenas a estas questões? Pois, o interior da escola, a sala de aula, mesmo 

sendo um espaço pequeno, apresentam-se as multidimensionalidades da diversidade inerente que permeia tal 

contexto, sendo assim, não se deveria focar em apenas dois elementos de preocupação com a formação 

continuada dos professores. 

Em sendo assim, a formação do educador do campo deveria ser contínua, pois os processos sociais, 

políticos, culturais e identitários são perpassados pelo paradigma emergente que suscita a necessidade de 

ressignificar às aprendizagens com o olhar voltado para as raízes do contexto, o que não foi possível ainda 

reconhecer na prática da formação destes educadores. As crianças que atualmente estão nos contextos das 

comunidades rurais não são mais aquelas há 20 anos, elas mudaram, e a prática pedagógica do educador deve 

favorecer para tal, o que ainda continua como há 20 anos. Contribuir com a formação integral dos seres humanos 

para que estes possam ser mais e melhor inclusive por ser do campo, pois este é o espaço eminente de 

transformações que deveriam ser visibilizadas e valorizadas para o trato pedagógico necessário as suas questões. 

A necessidade de compreensão acerca da formação dos educadores colaboradores desta pesquisa 

possibilitou entender como é desenvolvida nos pormenores a sua profissionalidade, os quais são responsáveis 

pelos diferentes níveis de ensino e consequentemente de aprendizagem dos seus educandos mirins. 

A formação dos educadores é legalmente institucionalizada e deve assim ser garantida a sua prática. A 

Lei n. 9394, de 20 de setembro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), entre outros 

aspectos, dispôs de forma específica sobre a formação dos profissionais da educação. Nesse sentido, vale 

conhecer as especificidades da formação: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 

e outras atividades. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

É bem verdade que o marco legal acerca da formação do educador não se encerrou no que consta na 

LDB 9394/96, pois esta teve em 6 de agosto alterado o seu artigo 61 pela Lei n. 12.014, com a finalidade de 

distinguir as categorias destes trabalhadores que devem ser considerados profissionais da educação, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

[...] Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação 

em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, 

bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
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III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 

em área pedagógica ou afim (BRASIL, 2009). 

 

Este pressuposto é questão essencial para que o educador possa desenvolver suas competências e suas 

habilidades em seu contexto de trabalho. Entretanto a formação inicial deixa a desejar no que concerne a 

formação do professor, pois os cursos de pedagogias não demonstram esta preocupação, apenas uma disciplina 

eletiva e com professor que não é formado na área. Outra questão é o que foi supracitado, esta não eram a 

realidade em muitas escolas rurais, as pessoas que soubessem assinar o nome e politicamente fossem do partido 

eram “agraciadas” com uma sala de aula multisseriada na comunidade rural. Entretanto, com o passar do tempo 

estes privilégios ainda tem, mas para quem possui a formação específica, tal como garante a LDB, ao menos com 

o normal médio.  Neste sentido, foi refletido que: 

[...] os termos professora não titulada, leiga e professora rural chegam a significar 

para muitos a mesma coisa, pelo fato da baixa qualificação do professorado do 

[antigo] ensino primário incidir, principalmente, nas escolas destinadas às 

populações rurais. [...], portanto, é no meio rural que encontram o maior número de 

professores sem formação, os mais desassistidos e levando a cabo tarefas complexas 

e exigentes como é o ensino das séries iniciais e ainda, em classes multisseriadas. 

(RAMALHO, 1993, p.71). 

 

Os educadores do campo passam por formações continuadas, com algumas denominações, como: aula 

atividade, capacitação, formação, mas o objetivo é o mesmo situar o educador na arte de seu ofício pedagógico. 

É curioso o fato de como acontece à formação continuada, se esta realmente favorece para que os processos 

educativos sejam significativos ao modo que se pode contribuir com a formação básica dos educandos? É por 

meio das formações que ocorrem à aprendizagem do educador, pois vai ampliando sua profissionalidade docente 

seria esta competência e habilidade docente? Nesta acepção é pertinente compreender o que é a profissionalidade 

no contexto do qual se insere esta pesquisa. Sendo assim: 

 

Para nós, é um processo de construção da identidade docente pelos professores, 

como grupo que exerce a docência como uma atividade social específica. A 

profissionalização do professor define-se, em parte, por características objetivas 

permeadas pelas relações dialéticas com a subjetividade própria da atividade 

humana em condições de interações sociais numa dinâmica histórica. É também uma 

forma de representar a profissão, as suas responsabilidades, a sua formação contínua 

e a sua relação com outros profissionais do processo e produtos de construção de 

identidade. A profissionalização é um movimento ideológico na medida em que 

repousa nele “novas representações” do ensino e da educação, do saber ser professor 

no interior do sistema educativo. Mas é também político e econômico por induzir, 

no plano das práticas e das organizações, novos modos de gestão do trabalho 

docente e relações de poder entre os grupos no seio da instituição escolar e fora dela. 

(RAMALHO e NUÑEZ, 2009, p. 4). 

 

A profissionalidade é de uma complexidade que permeia todo o ser professor/educador. Esta 

complexidade deveria ser assim praticada nos contextos formativos, de tal modo como foi assinalado pelos 

educadores do campo – sujeitos desta pesquisa.  

A especificidade da formação que os educadores recebem, deixa implícito que tudo é muito subjetivo, 

pois os educadores são orientados, tal como os educadores da cidade, não há uma diferenciação, embora ajude 

muito o trabalho da educadora, bem como não privilegia a especificidade da educação do campo, mesmo 

tratando de temas específicos do cotidiano escolar, não toca nas especificidades particulares da educação do 

campo. Salienta-se, portanto que há uma fragilidade na formação continuada dos educadores do campo. 

  O dilema está posto, a essencialidade da formação, Ent.02 deixa claro sua indignação acerca do 

deslocamento que deve se fazer do campo à cidade para preencher o diário, enquanto que podia o fazer em sua 

casa. Entretanto, a formação orientada pela psicóloga corrobora com a formação em parte, pois orienta os 

educandos para intervirem em situações especificas do cotidiano da escola que geralmente tão comum, como 

exemplo o bullying, situação ocasional, mas que deve ser combatida, preventiva e consequentemente deve passar 

por intervenções necessárias. Embora, é preciso fazer ressalvas acerca destas questões esporádicas como o 

bullying e a dislexia, existe a especificidade da multisseriação, cuja é naturalizada nas escolas do campo, mas 

ainda que ela inclua e assegura a educação aos povos do campo é importante que se considere e trabalhe 

didaticamente para que se possa viabilizar a ascensão escolar dos educandos, pois:  
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O paradigma seriado urbanocêntrico influencia, predominantemente, na organização 

do espaço, do tempo e do conhecimento da escola multisseriada do campo, 

precarizando o seu processo pedagógico e aumentando o fracasso escolar e a 

exclusão das populações do campo [...] (CORRÊA, 2005, p.164). 

 

O que ainda não se ouviu falar por estes educadores supracitados, do cuidado didático acerca da 

multisseriação. Ou seja, questões pragmáticas, cotidianas são invisibilizadas mediante a forma como acontece à 

formação continuada dos educadores das escolas campo de pesquisa, pois é descuidado o espaço, o tempo 

pedagógico e o conhecimento, e ainda mais a metodologia dos educadores, uma vez que não há diferença entre 

educadores do campo e urbanos, bem como se pode validar a especificidade da diversidade presente no espaço 

das salas multisseriadas situadas no campo. É interessante ressaltar que a formação do educador do campo 

deveria ser tal como se declara na Diretriz da educação básica do campo, em sua Resolução Nº 2 de 2008 em seu 

artigo 5º no seu:  

 

§ 2º A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do pessoal de 

magistério de apoio ao trabalho docente deverão considerar sempre a formação 

pedagógica apropriada à Educação do Campo e às oportunidades de atualização e 

aperfeiçoamento com os profissionais comprometidos com suas especificidades 

(BRASIL, 2008). 

 

Mas, isto é o que preza a lei e não o que de fato ocorre no cotidiano da formação continuada destes 

educadores colaboradores. Embora haja divergências entre as especificidades da formação, tendo como elemento 

central o diário, a coordenadora e a psicóloga, ressalta-se que este momento é único e para todos, tal como a 

multisseriação que é assim considerada. Pois a multisseriação:  

 

Caracteriza-se pela situação em que se reúnem estudantes de várias séries, idades e 

interesses, na mesma sala de aula e no mesmo horário, com apenas um professor ou 

uma professora, e estabelece o contraste entre essa modalidade de ensino e os 

marcos instituídos pela legislação educacional vigente (MEDEIROS, 2015, p. 8). 

 

De tal modo acontece a formação continuada para os educadores, pois todos os professores estão no 

mesmo lugar, no mesmo horário e tendo as mesmas orientações, sem se considerar as especificidades da turma 

multisseriada, ou melhor, o contexto dos professores do campo e os da cidade.   

Neste contexto fica delicada a peculiaridade do ensino multisseriado, pois corresponde a necessidade da 

formação continuada para as especificidades em que os educadores se encontram. Neste sentido, se a gestão 

negar uma formação de qualidade também é possível que seu desempenho em sala de aula possa não 

corresponder ao que se é esperado. O que significa entender que conforme Azevedo (2006, p. 100) afirma que:  

As inconsistências que as políticas nacionais de educação apresentam, refletem-se, 

sobretudo, na prática pedagógica dos/as professores/as que trabalham com as turmas 

multisseriadas, sem quaisquer direcionamentos, [...] diante das dificuldades que têm 

em sua prática pedagógica, os professores vão cumprindo o seu papel, usando a 

metodologia do jogo de cintura. 

 

Na verdade, os educadores devem se virar nos trinta como Um declara ao mencionar sobre o seu 

processo de ensino. O jogo de cintura, mais usado define a flexibilidade que o educador deve dar conta para os 

processos de ensino nas turmas multisseriadas. Esta complexidade requer vários saberes dos educadores para que 

possam dar conta das especificidades de aprendizagens do campo. Neste sentido, é possível: 

 

[...] daí decorre todo um jogo sutil de conhecimentos, reconhecimentos e de papéis 

recíprocos, modificados por expectativas e perspectivas negociadas. Portanto, o 

saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si mesmo; ele se manifesta 

através de relações complexas entre o professor e seus alunos. Por conseguinte, é 

preciso inscrever no próprio cerne do saber dos professores a relação com o outro, e, 

principalmente, com esse outro coletivo representado por uma turma de alunos 

(TARDIF, 2008, p. 13).  

 

A multisseriação é complexa de tal modo que seu processo educativo possa corroborar com a 

aprendizagem dos educandos de maneira que eles se desenvolvam com pertencimento identitário e cultural dos 

povos do campo que devem permanecer no campo, pois o território do campo não pode correr o risco de deixar 

de existir devido à politicas neoliberais que estão enraizadas,                                                                                   
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por meio da multisseriação e nucleação favorecendo aos educandos o deslocamento de suas origens para escolas 

mais longes, infringindo inclusive a legislação a favor da educação do campo. 

Neste contexto, as formações para os educadores tal como se pode perceber acontecem de forma linear, 

ou seja, do mesmo jeito. O que também parece que não deveria ser assim, pois a complexidade exige processos 

complexos que possam de fato assegurar a aprendizagem das turmas multisseriadas.   

A compreensão que se tem a respeito da capacitação é muito semelhante, pois é característico do 

‘sempre, diário, planejamento’. Estas especificidades são essenciais para dar sentido à capacitação que ocorre 

semanalmente na cidade com todos os educadores, tanto urbano quanto rural.  

É interessante perceber que o norte da capacitação nos próximos meses é sobre o desfile, o que os 

educadores do campo devem trabalhar, mesmo não havendo vias asfaltadas nas estradas do campo, mas devem 

aprender sobre. 

Saber que se tem psicóloga na Secretaria de Educação é importantíssimo para orientar aos educadores, 

mas o contexto dos educadores está alheio ao acompanhamento psicopedagógico no momento das aulas, pois 

embora os educadores tenham crianças que apresentam problemas e dificuldades de aprendizagens não têm 

apoio em sala, dificultando o seu fazer pedagógico. Diante destas especificidades deveriam permear a prática da 

equipe multidisciplinar nos contextos escolares para assistir os educandos e não simplesmente orientar os 

educadores que estão sozinhos em suas aulas com até sete turmas de níveis diferentes de aprendizagens. Sendo 

assim, seria importante que:  

 

Na esfera do cotidiano, as práticas pedagógicas heterogêneas geradoras de vários 

níveis de saberes vêm se integrando na práxis social da professora rural, afetando a 

sua prática escolar e contribuindo para a construção social da escola do trabalhador. 

Contudo, o caráter fragmentado e contraditório desses saberes revela uma falta de 

sistematização que aponta para a necessidade de prosseguir na sua formação escolar 

com o maior respeito a sua identidade e às conquistas de sua práxis social. 

(THERRIEN, 1993, p. 50). 

 

A práxis pedagógica fica somente a cargo do educador, dificultando-lhe um trabalho pedagógico que 

possa ser significativo, e diante disso o educador é altamente o responsável pela sistematização dos saberes 

apreendidos pelos educandos, é por ser assim que a formação do educador deveria ser mais bem direcionada e 

fizesse jus à complexidade de sua prática pedagógica no contexto multisseriado, pois não se pode negar da 

importância das turmas multisseriadas para garantir o acesso e a permanência dos educandos à educação. Esta 

realidade de multisseriação carece de uma formação/capacitação específica. 

 Nestas demonstrações de como ocorrem às formações são significativas para os educadores, embora 

que alguns destacam outros fatores como este de ‘uma capacitação online, onde o educador ganhou o 

computador e a internet que ainda deve chegar à escola’. Este fato deve ser destacado porque os educadores mais 

novos das escolas é que estão à frente da formação continuada, os educadores que já tem alguns anos 

consideráveis de trabalho pedagógico parecem não estarem tão motivados e alguns estão iniciando a formação 

em nível de graduação este ano.  

Nesta perspectiva, vale ressaltar que Molina (2006, p.76), que trata das questões inerentes aos 

educadores do campo, ressalta a necessidade de: 

Há que se instituir na estrutura das instituições de ensino superior brasileiras e em 

escolas de nível médio, processos de formação inicial de educadores do campo. [...] 

tal formação deve assentar-se em princípios universais já consagrados no setor de 

ciências da educação, e que leve em conta que o campo é constituído de 

especialidades que não podem ser ignorados nos processos educativos, mais que 

isso, essas especificidades somente estarão presentes se o professor tiver tido 

formação adequada. Tem-se, ainda a certeza de que essa formação implicará, 

necessariamente, na revisão da própria organização da escola do campo. O que deve 

vir primeiro, uma ação de reorientação da escola do campo quanto sua organização e 

funcionamento, ou uma forte agenda de formação de educadores que implante, uma 

nova dinâmica na organização escolar, como, por exemplo, um jeito inovador de 

lidar com as conhecidas classes multisseriadas? Obviamente, que uma política 

implica a outra, e é assim que tem de ser pensada e planejada, levando-se em conta 

múltiplos e complexos elementos.  

 

Em sendo assim é preciso refazer a escola do campo de tal modo que os educadores sejam qualificados, 

que todas as dimensões macrossociológicas sejam consideradas e respeitadas no processo de ensino-

aprendizagem nas escolas multisseriadas. Tal como menciona Medeiros (2015) afirmando que:  
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A busca de um “jeito inovador” para lidar com as turmas multisseriadas implica uma 

inovação pedagógica na formação docente dos/as professores/as que nelas atuam 

para que eles possam articular conhecimentos teóricos e práticos na ação docente. 

Esta compreensão pode fazer muita diferença no jeito de lidar com a docência no 

meio rural, cujo desenvolvimento requer competências específicas adquirida 

mediante o processo de formação inicial e continuada. 

 

Dai a necessidade de uma formação pedagógica diferenciada para dar condições cognitivas e sociais aos 

educadores para o desenvolvimento integral da sistematização dos saberes docentes, a gestão da secretaria 

escolar também precisa inovar ao que concerne a estas formações semanais.  

Assim, a formação acadêmica dos educadores que estão atuando no campo deveria ser especificamente, 

mas não é isso que vem ocorrendo, tal como Pereira chama atenção ao reiterar que: 

  
[...] o professor é visto como um técnico, um especialista que aplica com rigor, na 

sua prática cotidiana as regras que derivam do conhecimento científico e do 

conhecimento pedagógico. Portanto, para formar esse profissional é necessário um 

conjunto de disciplinas científicas e outro de disciplinas pedagógicas, que vão 

fornecer as bases para sua ação. (PEREIRA, 1999, p. 111). 

 

São por tantas demandas que os educadores devem dar conta que ele extrapola a cobrança do quanto 

que ele deve fazer para que dê a contrapartida aos educandos que esperam muito dos educadores, esta demanda 

deve ser mediante a teoria e a prática nos mais variados contextos, formação de qualidade, logo atuação de 

qualidade. Nesta perspectiva é possível segundo Araújo compreender que: 

  
[...] necessidade de se a aprofundar conhecimentos acerca do trabalho docente 

elaborado na multissérie a fim de se buscar compreender as concepções didático-

pedagógicas que alicerçam de fato a organização da prática escolar no meio rural 

brasileiro. [...] Por certo o que não podemos mais é nos deixar levar pelas políticas e 

discursos silenciadores da realidade escolar multisseriada. (ARAÚJO, 2009, p. 5). 

 

É o silenciamento que Araújo ressalta que vem sendo perceptível nos contexto de formação continuada 

dos educadores do campo. Os educadores do campo devem despertar conscientemente e reivindicar uma 

formação significativa feita por pessoas qualificadas para aprendizagens acerca dos processos educativos 

emancipatórios, sociais, culturais sejam diversificados em sala de aula. 

Reconhece-se, portanto que neste contexto o que falta mesmo é uma política pública que assegure a 

multisseriação como uma modalidade específica da educação do campo que deve favorecer a aprendizagem de 

todos, sem deixar um a menos de fora. O que é importante, então é esta conscientização da necessidade das 

mudanças das formações semanais para os educadores das turmas multisseriadas que exige um acompanhamento 

diferenciado. Bem como afirma Araújo (2009, p. 6) alentando para a necessidade de: 

As políticas educacionais no Brasil não devem perder de vista a expressividade do 

fenômeno de experiências docentes multisseriadas no meio rural, com vistas se obter 

um diagnóstico continuo mais próximo contínuo (sic) e fidedigno, o qual possibilite 

ações de intervenção junto à prática cotidiana concreta do professor inserido nessa 

realidade de ensino. [...] Por certo o que não podemos mais é nos deixar levar pelas 

políticas e discursos silenciadores da realidade escolar multisseriada, pois essa 

escola, apesar das tramas que ofuscam a sua existência no decorrer da sua história e 

apesar dos vácuos intencionais empreendidos nessa trajetória, é uma realidade viva 

que sobrevive ao tempo. Por isso não deve ser negada, mas sim contar com as 

dignas condições físicas de infraestrutura e de formação de seus professores, para o 

seu pleno funcionamento. 

 

Esta é a importância em reconhecer o valor das experiências nas salas multisseriadas, bem como 

garantir condições de trabalhos didáticos-pedagógicos aos educadores, com apoio multidisciplinar para que as 

escolas multisseriadas saiam do contexto de negação que lhes vem sendo assegurado há muito tempo por meio 

do silenciamento, do assistencialismo e da punição que muitos educadores que chegam num contexto desses por 

perseguição política, mas não porque tenha identidade de educador do campo e para o campo, onde as relações 

mantidas com os educandos serão verdadeiras e garantira-los o conhecimento.   

A identidade do educador do campo também deve ser fomentada nas capacitações, pois é por meio do 

aprimoramento dos saberes inerentes as necessidades dos povos do campo que os educadores percebem que sua 

prática pedagógica deve ressaltar em suas atividades as peculiaridades do campo, seus traços culturais, sociais, 
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econômicos, religiosos, concepções de sociedade, de mundo, de homem que deve desde mais tenra idade ser 

dialogada com os sujeitos que estão inseridos neste espaço que deve sim promover a ampliação dos saberes, para 

além da escrita, das contas e da leitura.  

Realidade que cabe ao educador por meio da formação continuada permear aprendizagens lúdicas, 

criativas e dinâmicas que configurem aos educandos a sistematização de seus saberes, de seus familiares e de 

suas atividades que são desenvolvidas em horários inversos, pois boa parte das crianças desenvolvem atividades 

em seus lares, as quais devem assim ser consideradas e ressignificadas. 

 

CONCLUSÃO  
 

A realidade macrossociológica que temos da educação que se pratica nas escolas do campo é de natureza 

urbanocêntrica e que por isso, todo o processo que a desencadeia se dá nesta mesma lógica, inclusive a formação 

continuada. Haja vista que, os interlocutores expressam a educação do campo como  paradigma da 

multisseriação como maior desafio e dificuldade, simplesmente porque seu processo de formação continuada não 

acompanha politicamente como se processa este tipo de educação. Os motivos pelos quais se compõem turmas 

multisseriadas são diversos, mas a maior razão é a precariedade que está para as escolas do campo. Em 

contrapartida, entram em cena os movimentos sociais para lutarem por uma educação pública e de qualidade 

para as escolas do campo, com tal interesse rever a formação continuada do professor. Tendo em vista que os 

sujeitos que se encontram neste território são sujeitos de direitos humanos fundamentais, assim como a 

educação, cuja é o direito do povo e dever do Estado.  

Desse modo, significa compreender que a origem epistemológica da precariedade paradigmática das 

escolas do campo esteja no que posso denominar de currículo, ou ainda, proposta pedagógica e ainda projeto 

político pedagógico (o qual não faz parte da realidade das escolas campo de pesquisa). Destarte, percebe-se que a 

natureza que desencadeia a educação no complexo da urbanicidade está em como vem sendo articulada pela 

Secretária de Educação, na perspectiva de montar um “fluxo, com competências, habilidades e conteúdos” para 

que os educadores possam apenas promover a organização metodológica do seu trabalho pedagógico de forma 

que os mesmos ficam presos ao documento, sem contudo levar em conta uma formação que dê conta de tais 

processos.  Em sendo assim, enquanto houver preocupação apenas com a sistematização da transferência de 

conteúdos, esquece-se da essência da educação é: os sujeitos do processo da aprendizagem.  

É relevante entender que o processo pedagógico que se caracteriza por conteúdos, métodos e processos 

pedagógicos como mais preponderantes não devem deixar simplesmente de lado as dimensões dos sujeitos, pois 

a educação conteudista é totalmente frágil à formação humana, por não levar em consideração a essência 

humana, pois é preciso promover a tomada de consciência dos sujeitos que são em seus múltiplos sentidos. 

Diante deste pressuposto, é muito significativo que sejam os próprios sujeitos, os seus construtores de sentidos e 

aprendizagens, que ressignifiquem seus saberes, seus valores e suas múltiplas dimensões, no ato formativo 

continuo.  

Os sujeitos coletivos diversos, não são seres neutros, alheios a seus contextos, seres vazios e irracionais, 

são sujeitos complexos, observadores, questionadores, desbravadores e lutadores pelos seus ideais coletivos. E, 

sendo assim, é provável que em movimento construam outro projeto de sociedade que não esse que está em 

vigor, embora seja fruto das mobilizações sociais, revendo assim, sobretudo, a formação continuada dos 

professores das escolas públicas do campo. 
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A subversão dos padrões no romance machadiano: por um viés das relações 

de gênero 
 

Luana Rafaela dos Santos de Souza19; Cristiana Soares de Oliveira20 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como foco de estudo a personagem feminina Flora do romance Esaú e 

Jacó, publicado em 1904. O romance escrito pelo grande ícone da literatura brasileira, Machado de Assis, 

destaca os costumes da sociedade burguesa do Rio de Janeiro no final do século XIX. O objetivo geral desta 

pesquisa é analisar a construção da personagem Flora, a partir da seleção de alguns capítulos da obra. Para tanto, 

discutimos acerca do papel da mulher na sociedade carioca da metade do século XIX. Nosso referencial teórico 

também está fundamentado em Turci (2015), Brait (1985), Gancho (2002), Valladares (2013) entre outros. O 

viés metodológico se realiza através da inter-relação entre os discursos, perpassando pelo discurso direto, 

discurso indireto e o discurso indireto livre.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Sociedade, Mulher   

 

The subversion of patterns in the Machadian novel: By a bias of gender 

relations 
 

ABSTRACT: The present work focuses on the female character Flora of the novel Esau and Jacó, published 

in 1904. The novel written by the great icon of Brazilian literature, Machado de Assis, highlights the customs of 

bourgeois society of Rio de Janeiro at the end of the century XIX. The general objective of this research is to 

analyze the construction of the Flora character, from the selection of some chapters of the work. For that, we 

discussed the role of women in Rio de Janeiro society in the mid-nineteenth century. Our theoretical framework 

is also based on Turci (2015), Brait (1985), Gancho (2002), Valladares (2013) and others. The methodological 

bias is realized through the interrelation between the discourses, going through direct discourse, indirect 

discourse and free indirect discourse. 

  

KEYWORDS: Literature, Society, Woman 

 

INTRODUÇÃO 
 

Valladares (2013) explica que Bosi considera Machado de Assis um escritor de reconhecimento 

intelectual e artístico, ainda em vida e pós-morte, um ícone da literatura brasileira. O tempo de Joaquim Maria 

Machado de Assis (1839 - 1908) está situado entre o século XIX e o início do século XX, período no qual 

tivemos um cidadão que fez conviver o funcionário público com o artista, que se tornou um escritor clássico. 

Machado ultrapassou o limite cronológico, tornando-se vivo atualmente, pois crescem e multiplicam-se cada vez 

leitores de seus romances, contos, crônicas, peças, poesias (VALLADARES, 2013).  

Neste artigo dialogamos com diversos teóricos que refletiram acerca do romance machadiano. Nosso 

propósito é analisar a personagem Flora em Esaú e Jacó, refletindo acerca da mulher na sociedade do século 

XIX.  No romance, Flora é uma das personagens mais enigmáticas, tanto que na tessitura da narrativa recebe o 
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adjetivo de “inexplicável”. A jovem impulsiona mais ainda o elo de rivalidade entre Pedro e Paulo. De acordo 

com Valladares (2013) Machado tem seu foco nas contradições humanas, na dualidade e ambiguidade.   

Na narrativa, Valladares (2013) diz que Flora transita entre o sonho e a realidade, talvez em busca do 

desejo de ser livre. Esse é um ponto importante de nosso estudo, pois toca na liberdade da figura feminina no 

século XIX, fazendo-nos investigar através dessa personagem os modos de vida da mulher na sociedade da 

época. Nessa perspectiva, Tokaskiki (2014) frisa que  

Machado de Assis enfoca em sua obra o importante papel da mulher brasileira em sua 

totalidade, não apenas o de casar e procriar, mas sim de constituir uma Nação com 

particularidade própria, o de indagar ou promover discussões acerca dos seus direitos 

enquanto pessoa e cidadã (TOKASKIKI, 2014, p. 13). 

 
É necessário refletir que é no século XIX que o movimento feminista tem o seu ponto político marcado 

pela luta do direito das mulheres, destaca Turci (2015). Assim, de acordo com o referido pesquisador esse 

movimento está no bojo das revoluções que ocorreram na Europa a partir de 1948. Durante a Revolução 

Francesa, no século XVIII, já era possível encontrar a mulher procurando assumir uma posição de destaque na 

sociedade da época. Turci (2015) argumenta que o feminismo seria um movimento tanto político, porque a 

mulher passa a lutar por igualdade de direito entre homens e mulher e também intelectual, pois busca 

desconstruir os estereótipos em relação a figura menina. Dessa forma esse não é um século marcado apenas pela 

inferiorização e/ou privação da mulher, mas um marco da luta dos direitos femininos na história. Nesse contexto, 

esta pesquisa objetiva compreender que visão de mulher é forjada em Esaú e Jacó. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Durante o processo de leitura/análise de alguns fragmentos do romance tecemos também algumas 

considerações de como os discursos se entrecruzam, na construção social do perfil da mulher no século XIX. 

Assim, devemos olhar para o contexto social, histórico e político que impulsionaram a produção do romance, 

pensando sobre sua configuração via discursos. 

Gancho (2002) argumenta que numa narrativa é possível fazer a distinção de pelo menos dois níveis de 

linguagem, quais sejam, o do narrador e o das personagens. Ela ressalta que não se deve esquecer que a 

linguagem das personagens modifica de acordo com as condições socioeconômicas, a idade, o grau de instrução, 

a região, as crenças. Porém, independente desses fatores é possível reconhecer o que é narração (fala do 

narrador) e o que dizem as personagens, destaca a pesquisadora. Para Gancho (2002) o discurso pode ser 

entendido como as várias possibilidades de que o narrador dispõe para registrar as falas das personagens. 

Nessa perspectiva temos o discurso direto, compreendido como o registro integral da fala da personagem, 

do modo como ela a diz. Na visão de Gancho (2002) isso é o mesmo que afirmar que a personagem fala 

diretamente, sem a interferência do narrador, que se limita a introduzi-la.  

Acerca do discurso indireto podemos entendê-lo como o registro indireto da fala da personagem através 

do narrador, ou seja, o narrador é o intermediário entre o instante da fala da personagem e o/a leitor(a), de forma 

que a linguagem do discurso indireto é a do narrador (GANCHO, 2002). De acordo com Gancho (2002) temos 

ainda o discurso indireto livre entendido como um registro de fala ou de pensamento da personagem, que 

consiste num meio-termo entre o discurso direto e o indireto, pois apresenta expressões típicas da personagem, 
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mas também interferências e mediações do narrador. Já o discurso indireto livre possibilita criar um elo psíquico 

entre o narrador e a personagem, de modo que a fala de ambos se interpelam. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A inserção da personagem Flora é ativada no capítulo XXIX, intitulado A pessoa mais moça, quando o 

narrador dá pistas que vai apresentá-la nos capítulos seguintes. O capítulo XXXI recebe o nome de Flora, na 

investigação desse antropônimo encontramos que:  

Flora: Significa “florida”, por extensão, “repleta de beleza”, “perfeita”. O nome Flora surge a 

partir do latim Flora, que derivado de flor, floris e significa “florida”, “cheia de flores”. Trata-

se, sem dúvida, de um bonito nome que carrega atributos de desenvolvimento e prosperidade, 

além de refletir as características inerentes às flores, especialmente no que respeita à beleza e 

perfeição, de modo que, por extensão, o nome tem o sentido de “repleta de beleza”, 

“perfeita”. 

 

Flora vai sendo construída como alguém frágil, o narrador também a compara com um vaso quebradiço: 

“quem a conhecesse por esses dias, poderia compará-la a um vaso quebradiço ou à flor de uma só manhã, e teria 

matéria para uma doce elegia.” (ASSIS, 1994, p. 36).  Vejamos o fragmento seguinte:  

Tal era aquele casal de políticos. Um filho, se eles tivessem um filho varão, podia ser a fusão 

das suas qualidades opostas, e talvez um homem de Estado. Mas o Céu negou-lhes essa 

consolação dinástica. Tinham uma filha única, que era tudo o contrário deles. Nem a paixão 

de D. Cláudia, nem o aspecto governamental de Batista distinguia a alma ou a figura da jovem 

Flora (ASSIS, 1994, p. 36).  

Nesse parágrafo começa a caracterização, processo usado pelo narrador para enfatizar a preferência do 

filho homem em detrimento da filha mulher. O objeto da caracterização é focalizado através de uma síntese dos 

aspectos que o narrador considera importantes:  

 Um movimento de ativação: expresso pelo que é introduzido: o casal de políticos;  

 Um movimento de reativação: quando o narrador estabelece o objeto de referência ou de predicação, que 

forja a reiteração do que já foi introduzido antes, marcado por um substantivo masculino, “filho” e “homem” 

dado ênfase pelo adjetivo “varão” e “Estado”;  

 Um movimento de desativação: quando o narrador abandona seu objeto de discurso para introduzir Flora. 

 

Compreendemos que a figura da mulher sempre esteve à margem, porque a sociedade patriarcal colocou 

o homem como o centro de todas as coisas, assim foi na política, na religião, na economia etc. A mulher tinha 

um determinado status de reconhecimento social se viesse de um casamento legítimo, pois ela passa a ser 

definida com base na sua relação com o homem, assim, existia a Maria do Paulo, a Joana do Ricardo, etc. Ela era 

uma propriedade do outro como o pai, o irmão mais velho etc.  

As mulheres viveram durante muito tempo sob privação sofrida, porque eram menosprezadas desde o 

nascimento, como na China Antiga quando a mulher estava em trabalho de parto, havia uma caixa com cinzas 

para quando a criança nascesse se fosse observado que a sua morfologia era feminina, ela era sufocada até a 

morte. Também na Índia, onde as recém-nascidas eram estranguladas, envenenadas, jogadas ao mar, para que 

quando nascesse novamente retornasse com uma morfologia masculina (SANTOS, 2006).  

Valladares (2013) ancorada na pesquisa de Affonso Romano (1975) diz que se tentarmos conciliar o 

encontro do romance com um modelo ou, mais precisamente com a história do Brasil, a ruptura ocorre, porque 

Machado apresenta um discurso verdadeiramente contra ideológico, criando situações discordantes do que se 
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esperava. Dessa forma, o comportamento da personagem era oposto não só a dos pais, mas também a do 

contexto sócio histórico. Na narrativa, a música, o lapso de memória e o amor simbolizam um refúgio para a 

espinhosa vida social da personagem (BOSI, 1999). Nesse sentido, Flora vive pelo viés da música um tempo 

emocional diferente do “tempo opaco da história política”.   

A fim de dar continuidade à caracterização da personagem, o narrador segue: “era retraída e modesta, 

avessa a festas públicas, e dificilmente consentiu em aprender a dançar. Gostava de música, e mais do piano que 

do canto.” (ASSIS, 1994, p. 36). Braga (2004) nos ajuda a entender que o autor tratou da adaptação desse 

personagem feminina às convenções da realidade social, que impossibilitava a mulher de transgredir os limites 

que lhe eram impostos e que ofereciam o casamento como aspiração máxima.  Vejamos como ocorre a inter-

relação a partir do trecho do capítulo O quarto:  

Deu conselhos à moça, pôs em relevo a posição do pretendente, o presente e o futuro, a 

situação esplêndida que lhe dava este casamento, e por fim as qualidades morais de Nóbrega. 

A moça escutou calada, e acabou rindo outra vez. — A senhora sabe se serei feliz? 

perguntou. — Creio que sim; agora, o futuro é que confirmará ou não. — Esperemos que o 

futuro chegue, conquanto me pareça muito demorado. Não nego as qualidades daquele 

homem, parece bom, e trata-me bem, mas eu não quero casar, D. Rita. — Realmente, a 

idade... Mas nem, ao menos, quer pensar alguns dias? — Está pensado. D. Rita ainda esperou 

um dia. A resposta negativa, dado que Flora viesse a mudar de opinião, podia ser uma 

desgraça para esta. Uso os próprios termos dela, consigo, grande desgraça, posição 

esplêndida, sentimento profundo. D. Rita ia aos extremos, diante daquele rico-homem dos 

últimos anos do século (ASSIS, 1994, p. 113). 

 

No discurso indireto, o narrador "conta" o que a personagem disse. Vejamos: “Deu conselhos à moça, pôs 

em relevo a posição do pretendente, o presente e o futuro, a situação esplêndida que lhe dava este casamento, e 

por fim as qualidades morais de Nóbrega.” 

Nesse trecho o narrador realiza uma espécie de encenação da fala das personagens (Flora e D. Rita), 

fazendo o leitor acreditar que elas se comportaram de tal forma, produzindo desse modo, um efeito de verdade 

(SANTOS FILHOS, 2007). O dialogo se apresenta em grande medida marcado pelo uso de travessão e pelo 

verbo de elocução perguntar. Temos o discurso direto marcado pelas personagens D. Rita e Flora.  O discurso 

direto introduzido por Flora provoca uma subversão nos padrões da época, pois questiona a visão estereotipada 

sobre a mulher, porque, na década de 1960, era como se a mulher tivesse que seguir um “projeto de vida” já 

estabelecido, tal como casar, ser mãe, cuidar da casa etc (TURCI, 2015).  

No fragmento abaixo a fala interior da personagem (ideias, emoções, reflexões) insere-se junto da fala do 

narrador de modo imperceptível, causando certa confusão em relação a quem está falando (a personagem ou o 

narrador): — Não foi por mal; foi talvez por se julgar abaixo, muito abaixo da fortuna. Creia que é boa moça. 

Pode ser também, quem sabe? por ter sido um mau conselho do coração. Aquela moça é doente. 

Suprimindo a fala da personagem marcada pelo travessão, o restante do enunciado se confunde, porque 

pode levar o/a leitor(a) a confundir os dois níveis. Assim, o discurso indireto livre possibilita criar um elo 

psíquico entre o narrador e a personagem, de modo que a fala de ambos se interpelam. 

Explorar o universo da personagem Flora é bem mais complexo, no estudo de Riedel (1979), 

compreendemos que a personagem vive momentos de supra realidade em que se mescla a realidade e a 

irrealidade. Tokashiki (2014) considera que quando ela sonha, pode realizar seus desejos fantasiosos, sendo eles, 

o do amor duplo ou da liberdade de ser, simplesmente livre das obrigações da mulher do seu tempo: casar e ter 

filhos. 
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Com base no esquema Affonso Romano, podemos forjar ainda a teoria de que Flora fosse “inexplicável” 

porque não era compreendida por aqueles com quem convivia. O caráter da personagem-chave é transgressor, 

uma vez que decepciona o leitor. Vejamos em um trecho do capítulo A resposta: “Não querendo dar a resposta 

nua e crua, D. Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: — Diga que não pretendo casar.” O 

leitor imaginava que ela iria construir para si uma linda e perfeita história de amor com um dos rapazes se 

decepciona (VALLADARES, 2013). Valladares alerta para o fato de que devemos pensar na possibilidade de 

que a personagem não quisesse se casar. As razões que podemos formular a cerca da morte da jovem é o repúdio 

ao casamento. O narrador nos faz entender que “[...] nem esse, leitora curiosa, nem terceiro, nem quarto, nem 

quinto, ninguém mais. Uma esquisitona, como lhe chamava a mãe” (p. 57).  

No século XIX, o casamento era quase obrigatório para as mulheres, que, na sociedade machista, não 

tinham opções de vida diferentes das que lhe eram impostas, tais como ser mãe e dona de casa (VALLADARES, 

2013). O casamento na sociedade da época era visto como uma espécie de contrato matrimonial, no qual a 

mulher poderia formar laços políticos e econômicos que beneficiariam sua família (sendo o casamento um mero 

arranjo entre famílias). A fala da personagem D. Rita enfatiza o aspecto econômico que tinha o casamento. 

A visão de Brait (1985)  nos auxilia na compressão da personagem, porque ela aborda as conceopções do 

Dicionário enciclopédico das ciências da linguagem, organizado por Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov. Brait 

(1985) considera que nesse dicionário há um item que parece pertinente para refletir sobre o difícil problema da 

relação personagem - pessoa. Segundo Brait (1985), esse dicionário nos faz enxergar que a personagem é um 

problema linguístico, uma vez que ela não existe fora do campo das palavras.  

As reflexões propostas por Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, possibilita-nos discutir acerca da questão 

da personagem – pessoa. Há dois pontos relevantes adotados por Oswald Ducrot e Tzvetan, quais sejam:  

• o problema da personagem é, antes de tudo, um problema linguístico, uma vez que a personagem não 

existe fora do campo das palavras;  

• as personagens representam pessoas, segundo modalidades próprias da ficção.   

Nesse sentido, para saber alguma coisa a respeito de personagens, necessitamos olhar para a construção 

do texto, o modo como o escritor encontrou para dar vida às suas criaturas, para assim, compreender a autonomia 

e a “vida” que envolve os seres de ficção (BRAIT, 1985).  Por meio dessa perspectiva, da tentativa de 

deslindamento do espaço habitado pelas personagens, que poderemos vasculhar a existência da personagem 

enquanto representação de uma realidade exterior ao texto.   

 

CONCLUSÃO 

 

Percebemos que a personagem Flora não era tão submissa, como era esperado para o perfil de mulher do 

século XIX. Em Esaú e Jacó a morte dessa personagem pode ser visto como um questionamento sobre as regras 

sociais acerca do casamento, e de uma jovem que viveu na época do século XIX, que não nutria o desejo de 

casar como era o destino da grande maioria das mulheres. Assim, podemos enxergá-la como uma personagem 

complexa, arquitetada por um discurso contra ideológico, tendo em vista que no século XIX a situação da mulher 

era de subserviência ao pai e, depois do casamento, ao marido. 

Costa (2013) argumenta que a mulher machadiana está em sintonia com o mundo senhorial do século 

XIX. Para a pessoa do sexo feminino, o casamento e a família eram os poucos lugares de atuação. Costa (2013) 
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cita que segundo Faoro (1974): “O casamento é um negócio, como um negócio é a herança, mas negócios que 

tocam em coisas sagradas, o amor e a morte” (p. 224).  

Na sociedade da época o casamento era algo praticamente obrigatório, as mulheres não tinham outras 

opções de vida, pois se não seguissem os padrões sociais recebiam alguns epítetos como a de “esquisitona” em 

que a mãe de Flora a chamava.  O repúdio de Flora ao casamento é um modo de subverter os padrões impostos, 

assim “a moléstia, dada por explicação à recusa do casamento, passou à realidade daí a dias. Flora adoeceu 

levemente.”  

A interação entre os discursos permitiu perceber que na configuração do texto narrativo o narrador pode 

adotar diferentes níveis de linguagem para criar a encenação das falas das suas personagens, sejam elas fictícias 

ou reais. Em nossa leitura/análise podemos inferir que Flora é uma personagem que causa inquietação, porque 

além de sua suposta indecisão, temos também uma mulher com ânsia de liberdade.  
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RESUMO: Este trabalho tem como foco uma observação inicial sobre o município de Delmiro Gouveia, 

localizado no Alto Sertão Alagoano, situado no limite dos estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe. O objetivo 

deste artigo consiste em uma análise a cerca da centralidade socioeconômica responsável pela gestão e 

desenvolvimento territorial. A metodologia percorreu momentos de pesquisa junto ao IBGE e levantamento de 

dados referentes aos municípios do Alto Sertão Alagoano (Água Branca, Pariconha, Olho D’Água do Casado, 

Piranhas, Mata Grande, Inhapi e Canapi), seguido da realização de um levantamento bibliográfico acerca da 

gestão e organização territorial (BRAGHINI e VILAR, 2013), desenvolvimento local (MULS, 2008) e o 

território em tempos de globalização (HAESBAERT e LIMONAD, 2007). Portanto, o trabalho se encontra em 

fase de pesquisa, sendo este um suporte para reflexão do desenvolvimento territorial observado no município de 

Delmiro Gouveia em relação aos demais municípios que se localizam no seu entorno. 
  

PALAVRAS-CHAVE: Delmiro Gouveia; centralidade local; desenvolvimento territorial. 

 

The territorial dynamics and socioeconomic centrality in the municipality 

of Delmiro Gouveia / AL 

 
ABSTRACT: This work has as focus an initial observation on the municipal district of Delmiro Gouveia, 

located in the High Interior From Alagoas, located in the limit of the states of Pernambuco, Bahia and Sergipe. 

The central objective of this article consists of an analysis the about of the responsible socioeconomic 

centralidade for the administration and territorial development. The methodology traveled moments of research 

close to IBGE and rising of data regarding the municipal districts of the High Interior From Alagoas (Água 

Branca, Pariconha, Olho D’Água do Casado, Piranhas, Mata Grande, Inhapi and Canapi). Soon afterwards, a 

bibliographical rising was accomplished concerning the administration and territorial organization (BRAGHINI 

and VILAR 2013), local development (MULS 2008) and the territory in times of globalization (HAESBAERT 

and LIMONAD 2007). Therefore, the work is in research phase, being this a support for reflection of the 

territorial development observed in the municipal district of Delmiro Gouveia in relation to the other municipal 

districts that are located in yours spill. 

 

KEYWORDS: Delmiro Gouveia; local centrality; territorial development. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 A cidade de Delmiro Gouveia, localizada no Alto Sertão Alagoano, é palco de atrativas indagações 

geográficas. Seu instigante desenvolvimento territorial nos permite questionar qual o papel econômico 

desempenhado em relação as cidades circunvizinhas. Seria essa, uma cidade-polo no Alto Sertão Alagoano? 

Quais seguimentos se apresentam atuantes no desenvolvimento territorial delmirense e que também influenciam 

o seu entorno? Desse modo, o presente trabalho é fruto de uma análise conceitual, leitura e interpretação inicial, 

acerca das dinâmicas territoriais, agentes econômicos e sociais que permeiam essa localidade, somada a uma 

breve explanação de uma importante categoria de análise a luz da Geografia, o território. 

 Em meio à ciência que estuda as relações sociais e as transformações territoriais de atuação do homem, 

surgiram algumas questões que motivaram o interesse para desenvolver esse trabalho, dentre as quais: 

Ainda durante a graduação em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas – Campus do Sertão 

(2010-2014), diversos foram as leituras que despertaram a vontade de estudar a dinâmica territorial do município 

de Delmiro Gouveia/AL. Naquele momento, muitas eram as inquietações a respeito dessa cidade que aos poucos 

mailto:geo-urbano@hotmail.com


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

494 

estava mudando suas formas de desenvolver-se e comunicar-se com aos demais municípios do Alto Sertão 

Alagoano: Água Branca, Pariconha, Olho D’Água do Casado, Piranhas, Mata Grande, Inhapi e Canapi.  

Ao longo das leituras sobre gestão (BRAGHINI e VILAR, 2013), desenvolvimento local (MULS, 2008) e 

o território em tempos de globalização (HAESBAERT e LIMONAD, 2007), acresceu ainda mais o interesse 

pelos atores sociais ou seguimentos (comercio, serviço, educação saúde, entre outros), que permitem perceber 

como se dar tal crescimento econômico, as causas e efeitos do crescente desenvolvimento territorial e a 

centralidade que vem caracterizando Delmiro Gouveia em relação aos municípios circunvizinhos. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Este trabalho partiu de leituras e análise bibliográfica (livros, artigos, revistas eletrônicas, sites do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário). Na 

abordagem conceitual consideramos alguns autores que discutem os conceitos de território, organização, gestão e 

desenvolvimento territorial. Posteriormente organizamos os dados referentes aos municípios do Alto Sertão 

Alagoano em forma de gráficos para uma melhor leitura da população e economia.  

Em seguida, buscamos fazer uma leitura dos índices que destacam o município de Delmiro Gouveia em 

relação aos demais municípios do Alto Sertão Alagoano e, por fim, escrevemos sobre alguns agentes com suas 

respectivas influências pós-surgimento do Bairro Universitário (instalação do Campus da Universidade Federal 

de Alagoas), marco inicial para os anseios desse trabalho e que nos levou algumas ponderações sobre o 

desenvolvimento territorial no que diz respeito aos aspectos políticos, socioculturais e econômicos do município 

de Delmiro Gouveia e municípios circunvizinhos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De forma geral, as dinâmicas territoriais que permitem a centralidade de um lugar em relação ao seu 

entorno, ocorre pelo uso do espaço pelos agentes transformadores, ou seja, atuação, domínio e transformação do 

território.  

As análises que se seguem reportam-nos as discussões para compreendermos o território no pensamento 

de Haesbaert e Limonad (2007), Souza e Penon (2007), Dallabrida et al (2009), Braghini e Vilar (2013) 

enquanto abordagem do desenvolvimento e organização, gestão territorial e, de forma específica, o território 

enquanto fundamental categoria de análise da ciência geográfica.  

Para Dallabrida et al (2009, p.1) “a gestão territorial refere-se aos processos de tomada de decisão dos 

atores sociais, econômicos e institucionais de um determinado âmbito espacial, sobre a apropriação e uso dos 

territórios”, ou seja, trata-se da ação em comum; do estado, da sociedade, dos setores econômicos: indústria, 

comércio e dos serviços, no intuito de planejar, organizar e gerir o território em determinado do espaço. A 

referência para a gestão territorial tratada refere-se aos “diferentes processos de tomada de decisão dos atores 

sociais, econômicos e institucionais de um determinado âmbito espacial, sobre a apropriação e uso dos 

territórios”. Dallabrida (2007) apud Dallabrida et al (2009, p.2).  

É importamos salientar que o “planejamento antecede o significado de gestão” Braghini et Vilar (2013), 

para tanto, assume um protagonismo no contexto aqui discutido.  
O termo gestão deriva da administração e está associado à noção de gerenciamento, controle, direção e 
intervenção, executados a partir de um planejamento prévio. Então, o termo tem sentido de ação com 

determinado fim, a partir de critérios estabelecidos previamente ou ao longo do acompanhamento do 

processo. A amplitude do termo incorporou a idéia de planejamento, entretanto, na acepção original ela é 
posterior ao planejamento. A gestão como um processo dinâmico, que inclui avaliação contínua, traz 

elementos para mudança de rumo de acordo com objetivos pré-determinados e de certa maneira num 

planejamento contínuo. (BRAGHINI e VILAR, 2013, p.5)  

A abordagem feita por Braghini e Vilar (2013, p.5) nos faz compreender que embora a gestão ganhe 

protagonismo nessa abordagem, “na acepção original é posterior ao planejamento”, ou seja, a gestão do território 

depende fundamentalmente de um planejamento antecipado. O “gerenciamento, controle, direção e intervenção” 

pelos quais os autores se referem, só se concretizarão caso haja um estudo prévio, seguido de um plano de ação e 

uma posterior execução do que foi planejado.  
Temos ainda o apontamento de que:  

(...) a adjetivação ‘territorial’ sinaliza a existência de uma rede de objetos e ações que se inter-relacionam 

de tal maneira a considerar a trama política de interesses e poderes entre os atores sociais, que 

influenciam de forma direta ou indireta no local, numa perspectiva de rede. (BRAGHINI e VILAR, 2013, 
p.6) 

O que coloca Braghini e Vilar (2013, p.6), é que essa ação que relaciona os elementos e suas 

funcionalidades, presentes no meio, está ligada ao que os autores chamaram de “trama política de interesses e 
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poderes entre os atores sociais”, ou seja, a relação de poder que faz com que haja interesses de apropriação em 

determinados espaços. Em outras palavras, há uma ligação de interesse, seja do indivíduo, do setor público – 

Municipal, Estadual ou Federal – empresas entre outros, em busca do domínio e controle do território. O 

interesse nas ações provindas da gestão e organização provoca uma relação de poder, aspecto principal na 

conceituação do território.  

Para Souza e Penon (2007, p. 133):  
O espaço é, portanto palco de dimensões simbólicas e culturais que o transforma em território a partir de 
uma identidade própria criada pelos seus habitantes que o apropriam, não necessariamente como 

propriedade, mas com a ideologia-cultural manifestada nas relações políticas, sociais, econômicas e 

culturais.  

Compreendemos, pois, a partir da abordagem de Souza e Penon (2007), que o território remete a partícula 

do espaço dotada de uma identidade resultante do cotidiano do indivíduo no lugar. Tal relação faz com que haja 

uma identificação seguida de uma apropriação associada a uma relação de poder material ou simbólica. Ao passo 

que acontece a apropriação do espaço “vão sendo formados os territórios com características relacionais de 

acordo com seus objetivos, que podem ter influencias de ordem econômica, política, cultural e até mesmo do 

meio natural”, Silva et al (2013, p.11).  

O território pode ser visto por diversas nuances: a partir de um processo de relações sociais, tanto 

econômicas, como políticas e culturais de um indivíduo ou de um grupo social, como nos expõe Saquet e 

Briskieviez (2009, p.8); como um construto socioeconômico e institucional, enquanto sujeito da ação coletiva.  

Na visão de Haesbaert e Limonad (2007, p. 42- 43):  
(...) primeiro, é necessário distinguir território e espaço (geográfico); eles não são sinônimos, apesar de 
muitos autores utilizarem indiscriminadamente os dois termos – o segundo é muito mais amplo que o 

primeiro; o território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder 

(concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico (que também é 
sempre, de alguma forma, natureza); o território possui tanto uma dimensão mais subjetiva, que se propõe 

denominar, aqui, de consciência, apropriação ou mesmo, em alguns casos, identidade territorial, e uma 

dimensão mais objetiva, que pode-se denominar de dominação do espaço, num sentido mais concreto, 
realizada por instrumentos de ação político-econômica. 

São três os pressuposto que seguem a abordagem de território segundo a compreensão de Haesbaert e 

Limonad (2007, p.42-43). (i) espaço e território entendidos distintamente, (ii) o território com características 

históricas das relações socioespacial e (iii) o território com características de apropriação e de identidade 

territorial. É, pois, no espaço de lutas, apropriação, disputas e relação de poder que o território é gerido. Tal 

gestão permite, em algumas situações, destaque para regiões que se destacam a partir dos agentes 

transformadores do território. A cidade de Delmiro Gouveia ganha notoriedade quando é observada o comercio, 

serviços, saúde, educação, lazer, dentre outros fatores que diferem do seu entorno.  

 

 

Desenvolvimento territorial e centralidade: Delmiro Gouveia e os municípios 

circunvizinhos. 
 
O Alto Sertão Alagoano, segundo sistema de informações territoriais do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário – MDA - abrange uma área de 3.935,20 Km² e compreende os municípios de Água Branca, Pariconha, 

Olho D’Água do Casado, Piranhas, Mata Grande, Inhapi e Canapi. É caracterizado principalmente pela seca, 

chuvas sazonais e realidade hídrica com predominância de rios intermitentes (rios secos na maior parte do ano), 

apesar da presença do Rio São Francisco (rio perene que possui correnteza durante o ano inteiro) típico do 

domínio da Caatinga a que abordou AB’Saber (2003, p.83 - 101).  

Foi na região que compõe o Alto Sertão Alagoano, em meio às condições climática não favorável ao povo 

sertanejo, que surgiu o núcleo de povoamento liderado por um homem que viria ser precursor de uma história de 

superação, visão empreendedora, organização política e cultural em meio as faces coronelistas da época. Delmiro 

Augusto da Cruz Gouveia foi o responsável pela mudança na dinâmica do lugarejo localizado no Alto Sertão 

Alagoano que, pela forte presença de afloramentos rochosos, teve denominação inicial de Pedra, atual cidade de 

Delmiro Gouveia. 
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Figura 1 - Localização do Município de Delmiro Gouveia/AL 

 
 

Pouco habitado e distante dos demais povoamentos existentes na época, as terras nessa região possuíam 

valores de vendas muito abaixo do preço de mercado. Algum tempo depois de sua chegada no ano de 1902, 

Delmiro iniciou a compra de alguns terrenos em Pedra, e já começou a fazer o que mais sabia, o comércio. “Em 

Pedra, as atividades de Delmiro eram bastante diversificadas nas terras que adquiriu, ou que recebeu por 

concessão, estabeleceu cultura de algodão e atividades pecuárias”. Correia (1998, p.202).  

A população do município de Delmiro Gouveia vem crescendo ao longo do tempo. Nesse sentido, supera 

o número de habitantes (população geral) em relação aos demais municípios do Alto Sertão Alagoano, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE 2007.  

O crescimento do município de Delmiro Gouveia em relação aos demais que compõe o alto Sertão 

Alagoano não ocorreu por acaso. Diversos fatores foram responsáveis pelos favoráveis resultados que 

culminaram no desenvolvimento tido por esse município.  

O desenvolvimento ocorrido no município de Delmiro Gouveia, fundado no ano de 1952, conquistou 

diversos novos moradores vindos de outras localidades. Isso fez do município o mais habitado do Alto Sertão, 

inclusive ultrapassando o seu antigo município sede, Água Branca, criado em 1875 e os outros cinco municípios 

formados bem antes dele (Mata Grande em 1837, o município de Piranhas criado em 1887, Inhapi, Canapi e 

Olho D’Água Do Casado em 1962). Pariconha é o único município emancipado após fundação de Delmiro 

Gouveia, sua dinâmica, entretanto, não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento populacional, o que faz 

ser o segundo menos populoso. 
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Fonte: IBGE 2007 

Disponível em: http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1 

 

Dos Municípios do Alto Sertão Alagoano, Delmiro Gouveia possui maior índice populacional. Os dados 

apresentado no gráfico acima, mostram que o município de Delmiro Gouveia possuía, no ano de 2007, quase 43 

mil habitantes nas áreas urbana e rural. A segunda maior população encontrava-se no município de Mata Grande, 

com pouco mais de 25 mil habitantes. Olho D’ água do Casado possuía pouco mais de 7 mil habitantes e por isso 

era o município menos populoso. É interessante ressaltar que, diferentemente dos demais municípios, apenas 

Delmiro Gouveia, já possuía na época, maior população urbana do que rural.  

Outro ponto interessante, presente nos dados sobre a população dos municípios do Alto Sertão Alagoano 

é a predominância da população rural. Com exceção de Olho D’Água do Casado e Delmiro Gouveia, os demais 

municípios do Alto Sertão possui a maior parte de sua população concentrada no campo. Isso reflete a produção 

e desenvolvimento econômico, acesso à saúde, saneamento básico, educação, lazer, serviços bancários, entre 

outros.  

Nos municípios onde prevalecem a população rural, são também as atividades ligadas ao campo que 

movimentam a economia local, ou seja, a Renda per Capita é baseada na produção agrícola, criação de animais, 

auxílio do governo federal e empregos ligados a prefeitura municipal.  

A mais recente divulgação da população, segundo estimativa feita em 2016 pelo IBGE é: Água Branca 

20.422 habitantes, Delmiro Gouveia 52.306, Pariconha 10.674 habitantes, Piranhas 25.130 habitantes, Olho 

D’Água do Casado 9.381 habitantes, Mata Grande 25.589 habitantes, Canapi 17.980 habitantes e Inhapi 18.637 

habitantes. Em tal divulgação é mostrado apenas a estimativa para o total da população de cada município, não é 

conhecido dados atuais sobre a população rural e população urbana. 

http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1
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Fonte: SNIU. Sistema Nacional de Indicadores Urbanos (2002)  

Disponível em: http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1 

 

O gráfico acima aponta a cidade de Delmiro Gouveia coma maior geração de empregos em todos os 

setores sendo os serviços com geração de mais de 1.500 empregos; indústria empregando 657 trabalhadores; 

comércio com 400 empregos e agropecuária com 10. No total, o município de Delmiro Gouveia conta com 

pouco mais de 2.600 empregos nos quatro setores econômicos. Em seguida, o município de Piranhas com um 

total de 695 empregos distribuídos da seguinte forma: 576 empregos gerados pelo setor de serviços, 75 pela 

indústria, 41 empregos gerados pelo comércio e 3 pela agropecuária. O município com menor produção de 

empregos foi Canapi com apenas 143 empregos, somados em todos os setores.  

Nesse contexto, analisamos o desenvolvimento do município de Delmiro Gouveia como base no que 

apontou Para Dallabrida et al (2009, p. 1) quando afirmou que a gestão territorial compreende a tomada de 

decisão dos atores sociais, econômicos e institucionais de um determinado âmbito espacial, ou seja, do trabalho 

incomum entre as ações do estado, da sociedade, dos setores econômicos como produção industrial, comércio e 

serviços, visando a organização do território. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
Diversos fatores apontaram que o município de Delmiro Gouveia apresenta uma dinâmica distinta dos 

demais municípios do Alto Sertão Alagoano ainda nos anos 200, conforme índices apresentados nos gráficos. O 

diferencial em Delmiro Gouveia é que, ao longo desses 10 últimos anos, a cidade tem vivenciado o interesse do 

setor privado, bem como incentivo do poder público, motivo pelo qual se percebe maior desenvolvimento local 

em relação aos demais municípios do Alto Sertão Alagoano.  

O município de Delmiro Gouveia/AL pela sua localização (divisa com os estados de Pernambuco, 

Sergipe e Bahia) é tido como “porta de entrada” no estado alagoano para todo o restante do pais, ou seja, possui 

dentro do município a passagem direta de fluxos com a entrada e saída de pessoas e mercadorias. Tal 

característica já possibilita diversas intervenções do setor público e privado como investimentos em obras de 

restauração da BR 423 e da AL 220, desenvolvimento do setor de serviços (implantação de borracharias e 

mecânicas, investimento e criação de novos hotéis e pousadas além da expansão de diversos comércios 

(restaurantes, lanchonetes, postos de gasolina, auto peças, etc.).  

A localização do município faz com que a cidade de Delmiro Gouveia seja pensada estrategicamente, 

diferentemente dos demais municípios que, por exemplo, não estão na rota de direcionamento do fluxo de 

pessoas e mercadorias, como é o caso dos municípios de Pariconha e Água Branca no Noroeste do estado, com 

localizações opostas a entrada e saída (sentido leste, agreste e litoral alagoano ou sentido oeste, Paulo 

Afonso/BA e Petrolândia/PE). Cabe, pois, partir de tal análise para investigação da produção econômica e 

destaque no setor do turismo, lazer, comunicação, cultura, comércio e serviços. Trabalho de investigação para 

futuras publicações. 

 

http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1
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RESUMO: O presente artigo busca apresentar elementos que discorram sobre o funcionamento da 

democracia brasileira e as falhas na sua aplicação, bem como questionar quais aspectos da democracia facilitam 

a manutenção do poder nas mãos da elite. O trabalho se baseia em pesquisas bibliográficas e entrevistas. Assim, 

possui a finalidade de responder a estes questionamentos de forma embasada e crítica, através dos pensamentos 

do filósofo Michel Foucault, e do cientista político José Murilo de Carvalho, que falam respectivamente sobre a 

importância do poder e dos instrumentos utilizados para controlar a sociedade democrática através das 

instituições e da formação da república sem a participação efetiva do povo. Vislumbra-se que a criação de 

personagens durante as campanhas eleitorais são cruciais para o sucesso dos candidatos. Portanto, para participar 

de uma campanha, os pretendentes precisam investir muito dinheiro para se ter poder, este amplamente 

configurado no marketing pessoal e assessoria de comunicação, publicidade, “santinhos”, passeatas, apoios, 

discursos, entre outras coisas que serão tratadas no decorrer do trabalho. Com o intuito de tornar o pleito mais 

igualitário, em 2015, ocorreram diversas mudanças, as quais culminaram na chamada Reforma Eleitoral de 2015. 

Uma das principais alterações propostas é que os políticos não podem receber doação de pessoas jurídicas. 

Porém, antes de ser colocada em prática a reforma eleitoral já sofreu várias críticas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: campanha eleitoral, política, direito constitucional. 

 

Democracy in Brazilian way: "no" popular participation in the formation 

of the republic 
 

ABSTRACT: The present article aims to show elements which discusses about the functioning of the 

Brazilian democracy and its failure of application. As well as to question which aspects of democracy facilitate 

the maintenance of power in the hands of the elite. The work is based in bibliographical search and interviews. 

Thus, it has the purpose of answering this question, through the thoughts of the philosopher Michel Foucault and 

the political scientist José Murilo de Carvalho, who talk respectively about the importance of power and the 

instruments used to control democratic society through the institutions, and the formation of Republic without 

the effective people’s participation. The creation of characters during the election campaigns is crucial to the 

success of the candidates. Therefore, to participate in a campaign, the applicants must invest a lot of money in 

personal marketing and communication advisor, publicity, pamphlets, rallies, supports, speeches, among other 

things that will be treated during this present paper. In order to make the election more egalitarian, in 2015, 

several changes occurred with the advent of electoral reforms. One of the major changes is that politicians can 

not receive donation from legal entities. However, before being put into practice, the electoral reform has already 

been criticized. 

 

KEYWORDS: election campaign, politics, constitutional law. 
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INTRODUÇÃO 
 

A questão política sempre preocupou o homem. Na história sempre existiram os dominados e os que 

dominavam, como bem aponta Pierre Bourdieu em O Poder Simbólico. Assim, temos o exemplo de Roma antiga e 

a consequente existência de patrícios e plebeus. Na Antiguidade quem detinha o poder econômico era quem 

possuía propriedade, ou seja, quem detinha o poder político. Assim, quem possuía dívida e não podia pagar era 

escravizado (dominado). 

O processo histórico sempre foi guiado pela dominação da minoria sobre a maioria. O Brasil saiu de um 

regime monárquico e escravista para entrar numa república, a denominada “república da espada” que ocorreu entre 

os anos de 1889 a 1894, em que a democracia só funcionava embalada pelo coronelismo, como característica o 

que vigorava era o voto de cabresto e, na realidade, o povo não tinha o direito de escolher seus representantes. O 

sufrágio não era secreto e era direcionado apenas para homens, maiores de 21 anos, e alfabetizados. Os soldados, 

padres e mulheres não tinham direito ao voto. 

De acordo com José Murilo de Carvalho, em seu livro A formação das almas: “A implantação da república 

mostrou a nula participação popular em sua proclamação e a derrota nos esforços de participação nos anos que se 

seguiram” (P.09). 

A afirmação de José Murilo de Carvalho nos mostra que o cidadão brasileiro nunca possuiu escolha efetiva 

sobre o destino político e econômico do país, mesmo diante de períodos democráticos. 

Não é à toa que o filosofo Michel Foucault mostrou a relevância do poder e do saber: 

Para dizer as coisas mais simplesmente: o internamento psiquiátrico, a normalização 

mental dos indivíduos, as instituições penais têm, sem dúvida, uma importância 

muito limitada se se procura somente uma limitação econômica. Em contrapartida, o 

funcionamento geral das engrenagens, eles são sem dúvida essenciais. Enquanto se 

colocava a questão do poder, subordinando-o à instância econômica e ao sistema de 

interesse que garantia, se dava pouca importância a esses problemas. (P. 42)  

 

O filósofo ainda nos lembra que o poder não pode ser identificado com repressão para que não se tenha 

uma concepção puramente jurídica nesse poder. “Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa 

a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido?” (P. 44). Para o autor, o que mantém o poder não é a 

força, mas o que ele produz, por exemplo: se ele induz ao prazer, ao saber. 

Dessa forma, a ausência de saber torna o povo apático e alheio aos acontecimentos políticos de um país. 

A democracia dorme quando apenas a minoria detém o poder. Partindo dessa óptica, Foucault afirma que: “O 

intelectual ‘universal’ deriva do jurista notável e tem sua expressão mais completa no escritor, portador de 

significações e valores em que todos podem se reconhecer.” (P.49) 

As instituições retratadas por Foucault, estas que têm como intuito manter a ordem e a obediência podem 

ser verificadas em um país como o Brasil. Começando pela estrutura familiar e escolar, além da forma de que 

pensar que vem sendo conduzida no trabalho, nos hospitais, na polícia e nos presídios nota-se que esta ajuda a 

disciplinar e não a propriamente educar e a criar uma consciência democrática, formando poucos pensadores, 

indivíduos que agem de maneira mecanizada como se fossem robôs. Está mais para uma educação opressora a 

uma educação libertadora, como ressalta Paulo Freire, em uma de suas célebres frases: “quando a educação não é 

libertadora o sonho do oprimido é se tornar opressor”. 

Conquanto à política, já dizia Aristóteles: o homem é um animal político. A palavra política é derivada do 

grego polítikós, ou seja, tudo que se refere à pólis, à cidade.  

  No Brasil temos um sistema pluripartidário, a forma de Estado é a federação, que é formada por União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Destaque-se: “A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos 

termos desta constituição”.  

Destarte, podemos elencar a forma de governo brasileira como sendo republicana, o regime de governo é 

o democrático e o sistema de governo é o presidencialista, cujo chefe de governo é eleito pelo povo em um 

período de quatro em quatro anos.  

 O art. 1º da Constituição Federal é o principal fundamento legal para o instrumento republicano-

democrático brasileiro, leia-se: “Constitui-se em Estado Democrático de Direito como preceitua ainda em seu 

artigo 1°, onde “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”. 

 

] 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Este artigo foi elaborado através de pesquisas bibliográficas. As fontes de livros e artigos publicados em 

periódicos foram utilizadas para identificar a problemática da política brasileira e as mudanças que têm ocorrido 

ao longo da história. 

O trabalho perpassa uma temática complexa da política brasileira e seria pretensioso trazer uma solução 

objetiva para a problemática que precisa ser colocada à tona a fim de que a história não se repita, buscando gerar 

uma consciência democrático-republicana mais aguçada na população brasileira, tendo como base os estudos dos 

principais autores/ícones do cenário sociológico brasileiro e internacional, tais como as pesquisas de José Murilo 

de Carvalho e Michel Foucault, amplamente debatidas neste sucinto artigo.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No tocante aos resultados e discussões, é importante mencionar que foi utilizado o método qualitativo 

para a análise de dados, originado de pesquisas bibliográficas, conforme foi visto em momento anterior. Alguns 

aspectos foram cruciais para o desenvolvimento desta pesquisa, tais como a análise de duas questões: os 

financiamentos das campanhas eleitorais e a utilização do veículo de mídia e imagem, respectivamente. 

Conquanto aos financiamentos das campanhas eleitorais, é imprescindível vislumbrar que liderar um 

município ou uma nação pode ser sinônimo de poder, que combinado com o dinheiro investido gera muita força. 

Mas pode-se questionar: o que move uma campanha eleitoral e o que faz com que o político vença nas urnas? A 

maior parte das campanhas eleitorais são financiadas pela iniciativa privada. Até 2014 este financiamento 

poderia ser feito por empresas, mas no ano de 2015 essa prática mudou, através da Lei nº 13.165, conhecida 

como Lei da Reforma Eleitoral, que coibiu os financiamentos empresariais.  

Com a Lei da Reforma Eleitoral ocorreram modificações nas Leis: Lei nº 9.504/1997, a Lei das eleições, 

que teve o caput do artigo 46 alterado pela nova norma; Lei 9.096/1995, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei nº 

4.737/1965, o Código Eleitoral. 

A mudança foi feita para que o pleito se tornasse mais justo e isonômico, pois a quantia em dinheiro diz 

muito sobre os resultados das campanhas. A medida foi muito criticada, já que alguns afirmam que poderia 

resultar em maior propensão para o famigerado “caixa dois”. A partir de 2016, só poderiam doar pessoas físicas 

até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior, as doações poderiam ser em bens – até R$ 80 mil ou em 

dinheiro. As doações seriam feitas a partidos políticos e estes repassariam os financiamentos para os candidatos. 

O único caso em que a pessoa jurídica poderia fazer doação seria quando um candidato teria recebido 

doações de outros partidos, mas os valores doados não poderiam ultrapassar os limites gastos na campanha. Os 

candidatos poderiam utilizar recursos próprios desde que não ultrapassassem os valores gastos. 

As doações ocultas - que ocorrem quando o partido não declara a fonte -, foram proibidas após uma ação 

de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Da mesma forma, as doações sem 

identificação, ou seja, CPF ou CNPJ inválidos ou inexistentes. Em casos como estes, o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) coloca que o valor deve ser devolvido. 

As punições para as doações ilegais podem ser de multa para os doadores de cinco a 10 vezes a quantia 

doada em excesso, sem perda do direito de fazer contratação com o poder público. Os partidos podem perder os 

recursos do fundo partidário. Já os candidatos podem perder o direito de ser eleito nos próximos oito anos, com a 

cassação do registro.    

Pode-se mencionar que outra alteração foi feita na lei de reforma eleitoral: o tempo da campanha eleitoral, 

este que foi reduzido de 90 para 45 dias. Com relação ao aspecto “imagem e mídia”, frise-se que as propagandas 

também foram encurtadas, passando de 45 para 35 dias. Além disso, os anúncios terão dois blocos no rádio e na 

TV de 10 minutos cada.  

 Nota-se, de per si, que a utilização dos veículos de comunicação nas campanhas eleitorais é de 

fundamental importância para o sucesso dos candidatos. Rádio, televisão, internet, panfletagens, outdoors, 

plotagens, jingles publicitários e redes sociais são os recursos mais utilizados no período eleitoral. 

Assessores de comunicação, incluindo marqueteiros e assessores de imprensa, têm períodos 

movimentados durante a campanha eleitoral na produção de releases – produção de material para realizar 

comunicação à imprensa. Além disso, o candidato recebe aconselhamentos de como se portar diante de uma 

entrevista, de um debate ou de uma sabatina, de como olhar para câmera etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No momento de campanha eleitoral é percebido que o povo se deixa levar pelas emoções e os aspectos 

racionais são deixados de lado. Para o comunicólogo Muniz Sodré, a mídia faz com que ocorra mais interação ao 

modificar a realidade e produz um encaminhamento político das nossas emoções:  

Profundamente imersos num processo civilizatório em que as imagens exercem um 

poder inédito sobre os corpos e os espíritos, começamos de fato a nos inquietar com 

o mistério da realidade sensível de todos esses signos visíveis e sonoros que 

administram o aspecto coletivo e a também a indagar sobre o encaminhamento 

político de nossas emoções. É aqui então que o agir ético-político, quando acontece, 

faz emergir o ser comum como possibilidade de inscrição do diverso na trama das 

relações sociais, para além das medidas fechadas da razão instrumental e da lei 

estrutural do valor, o capital. (P.15). 

 

Paralelamente às táticas midiáticas, também é trabalhada a imagem do candidato, ou seja, o marketing 

pessoal que transforma personagens. O modo de se portar, de tirar fotos é mais uma maneira de ganhar a 

confiança do povo. 

Assim é criada uma imagem de pessoas alinhadas, há uma característica formalidade nas vestimentas e no 

corte de cabelo; pessoas que têm a aparência contrastada com a realidade social brasileira, mas que, no entanto, 

as camadas sociais aderem a seu estilo e passam a adorá-los como verdadeiras celebridades ou “deuses”. A ideia 

do “bom moço”, pessoa rica que quer o bem da população, demonstra, dentre outras formas, como abraçando e 

beijando a cabeça das crianças das periferias como um sinal de empatia, o populismo pueril dos políticos em 

tempos de campanha 

Ao conceituar a palavra “Imagem”, nota-se que esta é uma palavra que vem do latim “imāgo”, ou seja, é 

o que alguém ou algo representa para o outro. A imagem delineia todo o comportamento social das pessoas. 

Desta forma, cada político pode criar sua imagem passando tranquilidade e confiança para a população. Segundo 

o ditado popular, “uma imagem vale mais que mil palavras”.  

Para a jornalista Teresa Cristina, “atualmente, a indústria da comunicação política é bastante forte, 

fazendo até improváveis candidatos se tornarem políticos populares e com grande representatividade diante da 

mídia”. A jornalista completa que os veículos de comunicação e as novas ferramentas contribuem cada vez mais 

para a política. Uma política cada vez mais distante de formação democrática e popular propriamente dita. 

Em suma, conclui-se que a “democracia à la brasileira” ainda necessita de diversas alterações para se 

configurar como plenamente democrática, uma vez que, no Brasil, não há uma consciência republicana, mas há 

apenas um imaginário republicano propagado pelas elites, consoante assevera José Murilo de Carvalho. Assim, 

nota-se que o poder ainda é muito concentrado nas mãos de poucos. Seja no tempo da campanha, onde os 

financiamentos quase ultrapassam valores bilionários ou em qualquer outro aspecto anteriormente abordado.  
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RESUMO: A presente pesquisa faz parte do meu trabalho monográfico de conclusão de curso, intitulado: O 

sertão e suas representações: construções imagéticas da seca. A ocorrência de grandes estiagens é secular no 

cenário nacional, entrementes, ganhou proporções nacionais a partir de 1877 e foi institucionalizada pelo Estado 

no início do século XX e ainda caracteriza imageticamente o sertão. Segundo Albuquerque (1988), para 

compreendermos os motivos dessa configuração é preciso analisar a seca como um fenômeno histórico inserida 

em uma conjuntura econômica, política, social e cultural. No final do século XIX a seca vai ser delineada como 

geradora de mazelas se tornando uma importante ferramenta de reivindicação de recursos para as regiões 

atingidas pela estiagem prolongada, como também mecanismos para a manutenção do poder das elites locais. A 

exploração feita pela imprensa fez com que o governo nacional tomasse para si a responsabilidade de socorro às 

vítimas da seca, responsabilidade essa que pertencia apenas as províncias. Com o incremento dos meios de 

comunicação, a mídia, ao longo dos séculos vem validando essa associação da seca enquanto responsável ou 

agravadora de um quadro social. O objetivo deste trabalho é verificar como se desenvolve o imaginário do sertão 

associado a seca no contexto dos séculos XX e XXI através das mídias. Para obtermos os dados da pesquisa 

levantamos informações bibliográficas em artigos, teses e livros. Utilizamos também fontes audiovisuais 

encontradas no You Tube, usando o filtro: sertão nordestino. Podemos constatar que a seca se tornou um 

instrumento de dominação em estruturas de poder. 

 

PALAVRAS-CHAVE: representação do sertão, mídia. 

Between the webs of imagery and discourse: drought in the context of 

centuries XX and XXI 

ABSTRACT: The present research is part of my monographic work of conclusion of course, titled: The 

sertão and its representations: constructions images of the drought. The occurrence of large droughts is secular in 

the national scenario, meanwhile, gained national proportions from 1877 and was institutionalized by the State in 

the early twentieth century and still characterizes the sertão. According to Albuquerque (1988), to understand the 

reasons for this configuration it is necessary to analyze drought as a historical phenomenon inserted in an 

economic, political, social and cultural conjuncture. At the end of the nineteenth century, the drought will be 

delineated as a source of malaria, becoming an important tool for claiming resources for the regions affected by 

the prolonged drought, as well as mechanisms for maintaining the power of local elites. The exploitation by the 

press caused the national government to take responsibility for the victims of the drought, a responsibility that 

belonged only to the provinces. With the increase of the means of communication, the media, over the centuries 

has validated this association of the drought as responsible or aggravating a membership. The objective of this 

work is to verify how the imaginary of the sertão associated to drought in the context of the XX and XXI 

centuries through the media develops. In order to obtain the research data, we collect bibliographic information 

in articles, theses and books. We also use audiovisual sources found on You Tube, using the filter: sertão 

northeastern. We can see that the drought has become an instrument of domination in structures of power. 

 

KEYWORD: Representation of the sertão, media. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O Sertão desperta um imenso imaginário que se diferencia de acordo com o tempo e o espaço, nesse 

processo são formados e se formam os símbolos e representações que serviram e ainda servem como pano de 
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fundo para diversas crônicas, romances, novelas, pinturas, entre outros gêneros da expressão humana. Uma 

dessas representações é associação do sertão à seca que ainda permeia os dias atuais, como analisamos nesta 

pesquisa. 

No discurso pela institucionalização da seca, o espaço com essas características merecia uma atenção 

diferenciada do poder público. Geralmente, essa atenção seria dada através das obras contra as secas, as medidas 

não poderiam ser mais de cunho esporádico como costumeiramente era feito, mas constante e intensiva, fazendo 

com que o discurso da seca comece a ganhar força e legitimidade. Esse processo de institucionalização se deu 

entre o final do século XIX e no início do século XX através das obras contra a seca. Propagada nacionalmente 

como um problema, a seca, torna-se um poderoso argumento das elites políticas como meio de pressionar o 

Estado para manutenção do poder. 

Para que esse discurso ganhe validade era preciso que ele comovesse e fosse aceito, “os sistemas 

simbólicos, como instrumento de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante 

porque são estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade” (BORDIEU, 1988, p.12). 

Nesse sentido, a literatura de autores como Graciliano Ramos, que faz uma crítica da realidade social 

demostrando as mazelas do Sertão como a fome, pobreza, a migração, a alimentação no período das grandes 

estiagens, dentre outros sistemas simbólicos, acabavam contribuindo, mesmo que de forma involuntária, para a 

construção da imagem do “Sertão da Seca”, colaborando para alicerçar o discurso das elites. 

Segundo Albuquerque (2011) a partir da década de vinte, do século passado, há uma mudança no 

paradigma de escrita e imagem do Nordeste, passam a ser elaborados a partir de uma estratégia que visava 

denunciar a miséria das camadas populares e a injustiça social que estavam submetidas e, ao mesmo tempo, 

resgatar as práticas e discursos de revolta popular ocorrida nesse espaço. Para o autor foi inserido não só a 

disparidade entre regiões, mas também a própria diferença interna entre Litoral e Sertão. Ratificando essa 

mudança no paradigma da escrita, Ferreira (2015, p.92) alude que a literatura da década de 30 “procurava 

estabelecer uma literatura que tivesse como fonte de inspiração a realidade tal qual ela é, isto é, uma literatura 

‘verdadeira’, sem as máscaras do rebuscamento literário, e que servisse de documento de conhecimento 

sociológico acerca da realidade retratada.” Graciliano Ramos faz parte desses intelectuais, e na sua literatura 

evidencia no cenário sertanejo a seca, a fome, a pobreza, demostrando as disparidades internas do sertão. 

Ferreira (2015, p.123) parte da noção que Ramos pertence ao grupo de intelectuais, que acabaram por deixar se 

cooptar pelo poder do Estado. “O engajamento e consequentemente prestígio intelectual de Graciliano são, 

portanto, produtos de sua trajetória e de sua posição no interior da classe dirigente.” Não queremos dizer que a 

sua contribuição na legitimação do discurso da seca, propagado pelas elites, seja feita de forma voluntária e 

direta. 

Esse discurso vem se perdurando ao longo do anos e incorpora a tecnologia na incrementarão, como é o 

caso da mídia televisiva. A mídia não só faz com que os agentes se reconheçam, mas sejam reconhecidos, tem o 

poder silencioso de criar símbolos. Ferreira (2002, p. 57), ao trabalhar com o conceito de agendamento, que seria 

de modo grotesco, a influência que a mídia pode ter na formação da opinião pública, demonstra que a mídia pode 

influenciar na construção da conjuntura social, “a imprensa pode, na maioria das vezes, não dizer as pessoas 

como pensar, mas tem uma capacidade espantosa de dizer aos seus leitores sobre o que pensar.” 

Assim, ao demonstrar nacionalmente o Sertão sob a ótica dos símbolos visíveis da seca como o séquito de 

horrores dos flagelados, em um ambiente em que a fauna e flora quase são inanimados, ondo apenas as aves de 

rapinas sabem o que é fartura, faz com que outros mecanismos sejam “ocultados, anônimos, invisíveis, através 

dos quais se exercem as censuras de toda ordem que fazem da televisão um formidável instrumento de 

manutenção da ordem simbólica.” (BOURDIEU, 1997, p.18). Dessa forma cumpre com o objetivo desta 

pesquisa é verificar como se desenvolve o imaginário do sertão associado a seca no contexto dos séculos XX e 

XXI através da mídia. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa se caracteriza como bibliográfica de análise qualitativo. Para obtermos os dados da pesquisa 

levantamos informações bibliográficas em materiais especializados como artigos, teses e livros. Fizemos uma 

análise no livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, objetivando entender qual a imagem contida sobre o sertão. 

Em seguida, a fim de buscar a imagem que os meios de comunicação modernos estão produzindo sobre o Sertão 

usamos o filtro no You Tube: Sertão Nordestino, selecionamos arquivos que foram transmitidos em programas de 

televisão podemos dividi-los em três momentos, que corresponde a momentos de Seca: 1970; 1979/1984 e 2013, 

posteriormente fizemos uma análise crítica desse material. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A obra do autor alagoano, Vidas Secas, publicada pela primeira vez em 1938, demostrando a migração de 

uma família em busca de terras, fugindo da seca do sertão, tendo grande vendagem nacionalmente. A família de 

flagelados formada pelo vaqueiro Fabiano, sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorra 

Baleia. Os nomes ou não nomes dos personagens dado pelo o autor revela algo comum na primeira metade do 

século XX, a mortalidade infantil. 

Os primeiros momentos do texto quase não há falas entre os personagens, que não se enxergam na 

condição humana. “E, pensando bem, ele não era homem: era apenas uma cabra ocupada em guardar coisas dos 

outros.” (RAMOS, 2004, p.18). A princípio tem-se a impressão que nada os diferenciava dos outros animais, há 

não ser pela característica a qual só lhe pertence, lembrar-se das coisas. Essa distinção pode ser percebida na 

passagem que a cachorra baleia come o papagaio que também acompanhava a família. “Baleia jantara os pés, a 

cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto” (RAMOS, 2004, p.11). 

Trechos como “o voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos”; “A lua 

estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover” (RAMOS, 2004, p.10-15). Reforçam a indissociabilidade do 

sertão da seca e dando a chuva o papel de renovação da esperança e resolução de problemas até outro período de 

estiagem 

Vidas secas apresenta elementos que atestam a visão do homem ignorante, bruto e subserviente, que 

poderia ser qualquer espinho na caatinga do Sertão. “E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-

se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. (...) se aprendesse qualquer coisa, 

necessitaria aprender mais, e nunca ficaria satisfeito.” (RAMOS, 2004, p.21). O conhecimento para o sertanejo 

era dispensável, pois quando no período de seca seriam atingidos os letrados e não letrados, não poderiam fazer 

nada frente ao fenômeno “natural”. 

No questionamento do menino mais velho sobre o que seria o inferno, podemos identificar que é a vida 

que levavam o inferno. “Talvez a sinhá Vitória dissesse a verdade. O inferno deveria estar cheio de jararacas e 

suçuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelha e pancadas com bainha de faca” 

(RAMOS, 2004, p.61). O vaqueiro Fabiano ao ver a passagem de pássaros migratórios, sabe que a fatídica seca 

anuncia-se, avisando que era hora de mais uma vez partir, culpando-as pela longa estiagem. “As bichas 

excomungadas eram a causa da seca”. (RAMOS, 2004, p.126), eliminando toda e qualquer culpabilidade 

conjuntural. 

O autor ao fazer críticas contundentes as disparidade e mazelas sociais acabam legitimando, mesmo que 

de forma involuntária, o discurso que é utilizado pelas autoridades regionais. Queremos deixar claro que a leitura 

da obra de Graciliano Ramos, especificamente no livro mencionado não se limita a denunciar as mazelas 

sertanejas, é um daqueles livros que deve ser sempre visitado e revisitado. 

O discurso das longas estiagens perpassou os séculos e regimes políticos, mas não perdeu o seu sentindo 

que incorpora a tecnologia contemporânea a seu favor, sendo incrementado pela evolução dos meios de 

comunicação, ao exemplo da mídia televisiva, que como novo instrumento de difusão de ideias e discursos, 

atinge uma parte expressiva da população, principalmente a partir de década de 1980. Segundo Bourdieu (1997, 

p.18) “com a televisão, estamos diante de um instrumento que, teoricamente, possibilita atingir todo mundo.” 

Além disso, a televisão pode fazer o que é denominado efeito real, “ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. 

Esse poder de evocação tem efeito de mobilização. Ela pode fazer existir ideias ou representações, mas também 

grupos” (BOURDIEU, 1997, p.18), criando um discurso/imagem em que agentes sociais possam se reconhecer. 

Assim, a televisão como algo que teria a fundamental função de fazer registros de uma realidade se torna uma 

criadora de realidades. 

Na reportagem de 1970, que retratou a seca que assolou a cidade de Ouricuri – PE, nos deparamos na 

fotografia do vídeo com um céu limpo, onde o sol se mostra na sua forma mais imponente e que encandeia e 

embaraça a visão, árvores que aparecem incompletas sem as folhas, suas outras partes tronco e galhos parecem 

se contorcer diante de tanta luz daquela estrela. O gado aparece magro ou morto; as pessoas esqueléticas que 

para não morrer de fome compartilhavam do mesmo alimento dos seus animais, comiam a mucunã, macambira, 

batata de parreira ou outras vegetações nativas, que, por vezes, não os livravam da constante fome no período da 

seca, pois a terra nem parece que um dia brotou vida de tão seca. 

Enquanto isso, o sentido da seca como fatalidade e a miséria como natural era sempre ressaltada. Nesse 

cenário dramático a fé é um sentimento característico do sertanejo, mesmo com todas as dificuldades é 

comemorado do dia padroeiro local. Participam da celebração da missa, e fazem simpatias para chover. A chuva 

na festa do padroeiro faz renovar a esperança, atestando a seca como uma fatalidade, a qual só a misericórdia 

divina que resolveria o problema da seca. 

Assim, ao insistir no visível, ocorre de forma paradoxal o que Pierre Bourdieu chama de “ocultar 

mostrando”, segundo qual “mostrando uma coisa diferente do que seria mostrar caso se fizesse o que é preciso 

mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado ou se torna insignificante, ou construindo de tal maneira que 

adquire um sentido que não corresponde à realidade” (BOURDIEU, 1997, p.23), ou seja, concentração fundiária 
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no Sertão e a exploração da mão de obra, entre outros problemas são ocultados, enquanto se mostra que o 

problema do Sertão seria simplesmente a seca e a água seria a solução.  

Persistindo na ideia de “ocultar mostrando”, em 1983, foi ao ar a reportagem Viúvas da seca no Nordeste 

que teve uma das maiores audiência na TV Globo, feita por João Batista Olivi, para o Fantástico. Apesar das 

controvérsias, a reportagem é extremamente comovente. Para justificar o canteiro de obras em que estava o 

Nordeste, era preciso, mais uma vez, sensibilizar a opinião pública. Intencionando dar credibilidade ao seu 

discurso e mostrar que essa seca é a maior de todos os tempos, o repórter cita os seguintes dados: a seca atingiu 

1.200 municípios e uma população de 24 milhões de pessoas, dentre essas, 10 milhões são flagelados que 

perderam tudo. Olivi narra um cenário desolador e degradante da condição humana, pessoas estão doentes, com 

sede e morrem de fome; mulheres e crianças desnutridas choram ao sentir a miséria corroendo-lhes fisicamente. 

São essas mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos, pois seus maridos migram no momento da seca. Elas 

assumem atividades dominadas pela figura masculina ao buscarem emprego nas frentes de trabalho, 

independentemente da idade: idosas, jovens e até mulheres grávidas estão na lida cotidiana por mais de 8h de 

duração. Nesse ambiente lúgubre são as crianças brincando que exala um resquício de alegria. Em todo momento 

é posto nas fotografias da reportagem que é a seca a grande inimiga dos sertanejos, ao mostrarem as mulheres 

com potes na cabeça, buscando água a quilômetros de distância, pisando em uma terra seca e rachada para que 

ao menos possa vencer a sede. O apresentador ressalta que essas condições de vida cercada de fome, sede, 

doenças estão “criando uma sub-raça nordestina, uma população de nanicos, físico, psicológico e 

intelectualmente.” é como se os nordestinos estivessem regredindo no processo de evolução.  

Segundo Bourdieu (1997, p. 25), a televisão utiliza-se do “princípio de seleção é a busca do sensacional, 

do espetacular. A televisão convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico”. Para que o discurso da 

seca continue dominante precisa constantemente comover a opinião pública, como foi feito pelas mídias 

televisivas, em especial nessa reportagem. 

No século XXI, nos anos de 2012 e 2013 houve mais um período de longas estiagens e na imprensa, 
[...] as imagens recorrentes que geralmente apareceram e aparecem dos sertões nordestinos são as 

imagens da estiagem, da seca e da miséria. Desde os genéricos termos ‘Seca do Norte’, ‘monturos 

humanos’, ‘infelizes’ da grande seca de 1877; passando pelos ‘retirantes’ e ‘flagelados’ e a imagem da 

‘caveira de boi’ – célebre na seca de 1958 – e chegando às imagens da „chuva salvadora‟, das vacas 

agonizantes de inanição e da „religiosidade resignada‟ dos sertanejos nas estiagens de 2003 e 2006, os 

sertões do nordeste são identificados e representados socialmente através da imprensa – não obstante 
algumas mudanças ocorridas ao longo dos anos - como seca e flagelo, fome e miséria. Esses elementos 

são creditados, na quase totalidade das apreciações, a problemas e causas ‘naturais’ tais como a 

irregularidade das chuvas e a pobreza de um solo catinguento e esturricado. (CARDOSO, 2008, p. 03) 

Essas imagens são verificáveis independentemente da emissora. No Domingo Espetacular, programa da 

emissora Record, retrata o sertão de Monte Alegre, em Sergipe, exibiu o gado morto na beira da pista, moradores 

consumindo água imprópria ao consumo, famílias tendo que se deslocar por longas distâncias quando não são 

abastecidas pelos caminhões pipa. A reportagem exibida no Fantástico em 2013 demonstra que o Gado morto à 

beira da estrada, incorpora à paisagem, em um tempo em que os urubus conhecem a fartura. Em outro programa 

da emissora, Profissão Repórter, mais uma vez a seca no Sertão Nordestino é um tema central. Denunciam o 

abastecimento de água impropria para o consumo. E quando não se tem nenhum tipo de abastecimento às 

famílias procuram água em qualquer lugar, mesmo que seja a quilômetros de distância. 

A TV Alagoas filiada ao SBT em uma reportagem de 2013, aduz que Alagoas passa pela pior seca dos 

últimos 30 anos, açudes e barragens estão vazios. Nas cidades do sertão a população depende de água de carros 

pipa, falta água até nos postos de saúde e em algumas localidades andam-se quilômetros para conseguir. 

O que podemos perceber nessas reportagens é uma constante repetição do mesmo cenário desolador da 

seca, independentemente do canal de televisão, isso acontece porque segundo Bourdieu (1997), o que se produz 

é homogeneidade, uma espécie de circulação circular da informação, uma constante reincidência do discurso da 

seca naturalizando seus efeitos e ocultando toda uma estrutura complexa de poder e dominação. 

O período de estiagem é cíclico, entretanto todos os anos são mostrados pela mídia como algo novo e não 

esperado, no qual o homem tem que aprender a conviver em um lugar inóspito. Apesar das tecnologias 

desenvolvidas atualmente, que permitem diversas possibilidades de amenizar os efeitos das longas estiagens, o 

conveniente para quem domina não é acabar com indústria da seca, pois ela é rentável. Dessa forma a mídia 

transforma a seca em uma peça de marketing, dando o mesmo tratamento como outro produto qualquer que gere 

lucro. Ao fazer ver, induz a sociedade o fazer reconhecer, legitimando a indústria da seca, tornando-a um 

instrumento de dominação dentro de estruturas de poder. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O discurso das longas estiagens perpassou os séculos e regimes políticos, mas não perdeu o seu sentindo 

e incorporou a tecnologia contemporânea a seu favor, sendo incrementado pela evolução dos meios de 

comunicação, ao exemplo da mídia televisiva, que como novo instrumento de difusão de ideias e discursos, 

atinge uma parte expressiva da população, principalmente a partir de década de 1980. A televisão permite que 

um grande número de pessoas façam crer naquilo que veem. A mídia transforma a seca em uma peça de 

marketing, dando o mesmo tratamento como outro produto qualquer que gere lucro. Ao fazer ver, induz a 

sociedade o fazer reconhecer, legitimando a indústria da seca, tornando-a um instrumento de dominação dentro 

de estruturas de poder. Naturalizando a miséria sertaneja, as elites ocultam as complexas relações de dominação. 

Vale dizer que há um esforço social e intelectual na perspectiva de convivência com o semiárido, temática essa 

que pretendemos continuar estudando. 
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RESUMO: O presente artigo aborda parte de uma pesquisa de extensão, desenvolvida no âmbito da Unidade 

Santana do Ipanema - UFAL. A investigação propunha analisar a escola do campo sob a perspectiva de uma 

saber construído apartado da realidade rural, o recorte socioespacial foi numa escola de Educação Básica, na 

comunidade de São Félix. Ao realizarmos uma reflexão a respeito das políticas públicas direcionadas para 

Educação do Campo, problematizaremos a internalização dos princípios legais e teóricos que devem regular a 

mudança de paradigma. Para qualificar a base empírica da pesquisa, foram aplicados questionários 

semiestruturados e entrevistas qualitativas. O ambiente rural foi submetido à percepção dos participantes da 

pesquisa, o anonimato de todos foi preservado. Detectamos que as disposições e estratégias para democratizar a 

educação na escola do campo, ainda são incipientes do ponto de vista politico e pedagógico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: comunidade rural, educação do campo, ensino fundamental. 

 

School and social uprooting: expressions of rural youth in the semi-arid 

region of Alagoas (Brazil) 

 
ABSTRACT: The present article addresses part of an extension research, developed within the scope of the 

Santana do Ipanema Unit - UFAL. The research proposed to analyze the rural school from the perspective of a 

constructed knowledge separated from the rural reality, the socio-spatial cut was in a school of Basic Education 

in the community of São Félix. When we make a reflection about the public policies directed to Education of the 

Field, we will problematize the internalization of the legal and theoretical principles that must regulate the 

paradigm shift. To qualify the empirical basis of the research, semi-structured questionnaires and qualitative 

interviews were applied. The rural environment was submitted to the participants' perception, and the anonymity 

of all was preserved. We have detected that the dispositions and strategies to democratize education in the rural 

school are still incipient from the political and pedagogical point of view. 

 

KEYWORD: rural community, rural education, elementary school. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Na perspectiva de transformação social via educação escolar, identificamos que as práticas 

interdisciplinares do ensinar-aprender, não se operacionalizam teleologicamente dissociadas do modo de vida do 

sujeito. Nesta ótica, o ensinar-aprender pressupõe um enfrentamento aos exageros impositivos da reprodução 

social, pois:  

(...) assumir posição sobre como se imagina o presente e o futuro da sociedade na 

qual, mediado por tais decisões, ele se reproduz individualmente, como ele a deseja 

enquanto ser, sobre qual direção do processo corresponde a suas ideias sobre o curso 

favorável de sua própria vida e de seus semelhantes (LUKÁCS, 2010, p.99).       
No entanto, evidenciamos os interesses incongruentes nas modalidades educacionais adotadas para as 

escolas localizadas na zona rural, os aspectos pedagógicos se reproduzem socialmente e metabolicamente dentro 
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dos limites apropriados para perpetuar o domínio estabelecido da cidade sobre o campo. Desse modo, o espaço 

do aprendizado, cede lugar para as determinações de uma lógica perversa e autocentrada.  

Nessa contextualização positivista para educar o mundo rural brasileiro, sobraram às críticas ao ruralismo 

pedagógico
21

, no sentido, de imprimir dentro das expectativas assistencialistas, os interesses da educação e, esta 

sozinha não concluiu o milagre das mudanças sociais, as heranças das formulações educacionais utópicas que 

interviram na vida escolar desses coletivos, se perpetuaram na forma de subalternidade e docilidade. Pois, o 

perfil pedagógico designado para estes sujeitos sociais foram negativamente adequados para:  

Um povo manso e resignado, respeitoso e discreto, um povo para quem os patrões 

sempre tenham razão, como não haveria ele de ser o ideal de uma burguesia que só 

aspira resolver a sua própria crise, descarregando todo o peso sobre os ombros das 

massas oprimidas? Só um povo ‘gentil e meditativo’ é que poderia suportar sem 

‘discussão’ a exportação (sic) feroz. É esse povo de que o fascismo necessita é o que 

a sua escola se apressa em preparar (PONCE, 1963, p.167). 

Dentro de uma perspectiva idealizadora, o modelo de escolarização circunscrito para os territórios rurais 

sempre tiveram como instrumentalização intelectual e política, o investimento de programas e estratégias 

exógenas que consequentemente reforçaram a lógica de exclusão e subalternidade para esses coletivos. 

Caracterizando-os nas práticas curriculares, estruturadas com a exclusiva finalidade, homogeneizar as diferenças 

entre os estudantes da zona rural e da cidade. Legitimando a manutenção de um status quo, onde o modelo de 

educação vai estar dissociado das necessidades reais dos estudantes.  

E como o espaço objetivo das respostas praticamente realizáveis é economicamente 

limitado, não pode ser superada a causalidade das respostas singulares no interior 

desse espaço. (...) Preenchê-la com o novo conteúdo de uma generidade autoposta na 

conduta da vida dos homens, superando-a, é coisa que só a práxis, o pensar e o agir 

dos próprios homens conseguem fazer (LUKÁCS, 2010, p.117).  

Nesse cenário estigmatizado, frente a uma ruptura com os descompassos educacionais, recorremos ao 

paradigma, fomentado desde 1998
22

, fruto de uma articulação de entidades nacionais e internacionais. Para 

retomar a particularidade da ideia de “novidade”, nos debruçamos na tarefa de nos reportar à práxis da Educação 

do Campo e conceituar a estética dos elementos que compõem os seus fundamentos iniciais. A conceituação 

desse novo fenômeno educacional, não se constitui como parâmetro anterior do modelo da educação rural, na 

sua limitação dicotômica entre o urbano-rural, e no processo colonizador da produção do conhecimento. O 

batismo de uma nova educação para os trabalhadores do campo, na sua materialidade, se insere dentro do viés 

sócio-histórico, pois: “A Educação do Campo surgiu em um determinado momento e contexto histórico e não 

pode ser compreendida em si mesma, ou apenas desde o mundo da educação ou os parâmetros teóricos da 

pedagogia. Ela é um movimento real de combate ao atual estado de coisas” (CALDART, 2008b, p.04). 

Ao descrevermos, a práxis filosófica da Educação do Campo, ela nasce do movimento contra-

hegemônico aos modelos educacionais padronizados e fixados para as escolas do campo. Cogita-se, que na 

dimensão do processo de modernização das forças produtivas, o espaço rural está irremediavelmente 

interconectado com o espaço urbano, mas as especificidades do modo de vida do sujeito do campo têm sido 

invisibilizadas, em detrimento de uma saída unívoca, equivocada na forma e no conteúdo, uma única via, como 

estratégia para legitimar o que já foi sistematizado tecnicamente. Na contracorrente:  

A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar posição no confronto de 

projetos de campo: contra a lógica do campo como lugar de negócio, que expulsa as 

famílias, que não precisa de educação nem de escolas porque precisa cada vez menos 

de gente, a afirmação da lógica da produção para a sustentação da vida em suas 

diferentes dimensões, necessidades, formas (CALDART, 2008a, p.70). 

Em termos gerais, a conquista do direito à Educação do Campo, será explicitada na legislação brasileira, 

sendo tangenciado a partir do recorte socioespacial da identidade do sujeito com a sua territorialidade. O 

mapeamento das identidades das populações do campo vai se consolidar, com o Decreto nº 7.352 de 2010, 

normalização que dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação e Reforma 

Agrária – PRONERA. No que tange a obrigatoriedade da lei, as relações sociais da diversidade dos sujeitos do 

campo, se espraiam sob a tutela de uma identidade híbrida, heterogênea e complexa, a saber: pescadores 

artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os 

quilombolas, os caiçaras, dentre outros. Mesmo de origens distintas, o espaço da escola considerada rural deverá 

                                                           
21

 Movimento de ideia que teve por precursores alguns pensadores sociais: Sílvio Romero, Alberto Torres, Sud 

Menucci e Joaquim Moreira de Souza. Ver: QUEDA, O.; SZMRECSÁNYI, T. O papel da educação escolar e da 

assistência técnica. In:_____ (Org.). Vida Rural e Mudança Social. São Paulo: Ed. Nacional, 1973. 
22

 Participaram da I Conferência Nacional em Luziânia - GO, o MST, a CNBB, a UnB, a UNESCO e o UNICEF. 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

511 

se interpelar pelo mesmo viés, o trabalho. Admite-se que quando se invisibiliza o conhecimento tradicional 

desses sujeitos, o fato social é precedido por um desenraizamento que vai se naturalizando. Por intermédio, dessa 

desapropriação do saber local conduzida pela escola do campo, aspiramos fazer uma análise preliminar a partir 

de uma experiência com jovens da Educação Básica do povoado de São Félix.  

No que se refere ao desenvolvimento de políticas públicas que atendam as especificidades da Educação 

do Campo, os desafios são atenuados à luz de uma formação interdisciplinar e que contempla as atividades 

pedagógicas correlacionadas ao ethos dessas populações, e que não são homogêneas. Na interpretação dos 

documentos oficiais, sobretudo na oferta da Educação Básica, o Art. 28, § 1 da (LDBEN) Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96 é clara na garantia dos direitos dessas populações ao afirmar que, 

“(...) na oferta de Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região". 

Não obstante, do ponto de vista da política educacional para a juventude do campo, as instituições 

educacionais se modificaram no período recente da história brasileira, no caso da Educação do Campo, os 

benefícios não foram integralmente, os avanços resultaram em uma reprodução social alheia as necessidades dos 

estudantes rurais, ou seja, não houve uma efetivação da transformação ontológica para exercer o enfrentamento 

crítico a esta contradição ideológica, que foi imposta pela economia política, na condição de exploração da mão-

de-obra no campo, em detrimento da subsunção da economia política da cidade sobre o trabalho rural.  

Entretanto, na condição crescente da sociedade, a decadência e o empobrecimento 

do trabalhador é o produto do seu próprio trabalho e da riqueza produzida por ele. 

Consequentemente, a miséria surge de forma espontânea da essência do trabalho 

presente (MARX, 2004, p.71).  

É possível notar que alguns problemas persistiram ou se complexificaram com a emergência do tempo 

hodierno. O espaço da Educação do Campo vem sendo sufocado frente às demandas da cidade. Por diversas 

vezes, durante a análise, evidenciou-se que existe à ausência de uma política de infraestrutura direcionada para 

suprir as carências das escolas do campo. Há uma incessante apelação para a reprodução social do modelo 

dominante, de forma e de conteúdo vigente, reproduzido dentro dos interesses da ótica urbana. Nessa 

operacionalização perpassa um antigo equívoco epistêmico: “A maior divisão do trabalho material e espiritual é 

a separação da cidade e do campo... e estende-se através de toda história da civilização até os nossos dias” 

(ENGELS; MARX, 2009, p. 74 e 75). 

Enfatizamos a questão metodológica no direito à Educação do Campo, mas o ponto nodal que vai 

estruturar as divisões socioespaciais: é a identidade do sujeito. Pois, cada lugar é também objeto de uma razão 

global, mesmo que existam existências, intencionalidades, identidades e ontologias. O mundo está no lugar e o 

lugar está no mundo, que numa abordagem sistêmica, o mundo é o próprio lugar. Conforme indicamos 

anteriormente, o rural-urbano se interpenetra e está interconectado.  Entretanto, como parte integrante do seu 

ethos ontológico, cada população está submetida às interferências das nuanças históricas da cotidianidade. Para 

abrigar os fundamentos da tese da centralidade no trabalho: 

(...) o trabalho distingue-se de todas as outras categorias, pois somente ele tem a 

função de produzir a riqueza material necessária à existência humana. Todas as 

outras categorias, a exemplo de arte, linguagem, ciência, educação, direito, política, 

religião, etc., embora dotadas de uma natureza e uma função social próprias, têm sua 

origem no trabalho. Daí porque, entre o trabalho e as outras categorias, existe uma 

relação de dependência ontológica e autonomia relativa, de todas elas em relação ao 

trabalho, bem como uma relação de influência recíproca entre todas elas, agora 

incluído trabalho (TONET, 2016, p.132).   

O trabalho como princípio fundante, “(...) é condição natural eterna da vida humana, sem depender, 

portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas sociais” (MARX, 2014, 

p.218). Percebe-se que nesta relação complexa, o trabalho opera antecipadamente a todas as formas de 

sociabilidades.  Mas em meio à complexidade, contraditoriamente, a incorporação do trabalho na educação deve 

repercutir em novas determinações da reprodução da base material e na produção do conhecimento sobre a sua 

natureza social (MARX, 2004, 2009, 2012). Partindo deste universo teórico será feito os encaminhamentos da 

nossa análise, consideramos que as condições paradoxais imbricadas nessa trama social só serão apreendidas 

dentro do processo educativo formal e não formal. Julgamos que nesta ordem, a teoria só se realiza enquanto 

prática, na medida em que a compreensão se transforme em novas necessidades. E que não deve ser apartada dos 

conhecimentos empíricos e do saber tradicional dos sujeitos. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
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Para sistematizar empiricamente o nosso roteiro metodológico, lançamos mão de 80 questionários 

semiestruturados, aplicados entre estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, com idades de 15 a 18 anos. 

Nessa etapa, optamos em utilizar uma amostragem de respondentes maior que 12%, no universo de 638 

estudantes matriculados na escola. Como ferramenta de pesquisa para a coleta de dados, o questionário teve 

como propósito permitir diálogos de fácil compreensão entre os pesquisadores e os respondentes, a aplicação foi 

delineada de modo síncrono e de uma aceitação prévia dos respondentes.  

Ao queremos arregimentar os aspectos intrínsecos dessa abordagem, tratamos de identificar como se 

comportavam os sujeitos da pesquisa, na sua integração com o mundo do trabalho e sua reprodução social no 

local. Dentre as formas de trabalho mais comuns encontradas entre os respondentes, foram o trabalho agrícola e 

as atividades domésticas. Importante destacar, dentro da produção material capitalista no espaço rural estudado, 

a pedra angular se insere na participação de jovens adolescentes no trabalho diário. Afirmamos que estes se 

encontram enredados por uma herança cotidiana dos costumes e da tradição da ordem local, numa troca de 

vínculos desiguais que se equivalem como prática histórica que vai sendo justificada. Ao observamos abaixo, 

evidenciamos que as crianças e jovens trabalham mais cedo no campo. 

         

 Figura 1 – o grupo de estudantes e o trabalho diário 

53

27

Sim Não

Número de Alunos que trabalham

 
                               Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

A leitura empírica nos permite legitimar uma realidade geográfica e social enfraquecida que pode 

reverberar negativamente na educação destes sujeitos, quando pensamos que mais de 66% dos estudantes 

cotidianamente têm uma jornada dupla de atividades, ficando entre os afazeres agrícolas, domésticos e a escola. 

De acordo com os documentos oficiais
23

, as duas atividades de trabalho mais citadas entre estudantes 

respondentes, aparecem listadas no quadro das piores formas de trabalho infantil, a exposição resultante da 

insalubridade para estas formas de trabalho, podem levar a uma condição de vulnerabilidade social e 

comprometimento do desenvolvimento psicossocial dos estudantes, mas a problemática é prescindida pela 

própria política pedagógica da escola do campo que não demonstra o interesse pela questão. 

        

             Figura 2 – a percepção sobre educação do campo 

 
                               Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

De acordo com a percepção dos estudantes em função do tema apresentado, observamos que mais de 

76,2% não tinham conhecimento prévio sobre a referida pergunta, por outro lado, 12,5% dos respondentes, 

                                                           
23

 Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho – OIT; Constituição Federal de 1988 e o 

Decreto Nº 6.481 de 12 de Junho de 2008.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.481-2008?OpenDocument
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apontaram que esse tipo de educação está relacionado com o ambiente rural. Como 8,8%, se negaram a 

responder, logo, supomos que não responderam, porque desconheciam o tema. Ao relacionarmos os dois grupos 

respectivamente, os que responderam “não sei” e os que “não quiseram responder”, são representados por 85% 

dos respondentes. Uma lacuna da atuação da política na escola da comunidade. 

Na análise, evidenciamos dentre todas as respostas correlatas, que a política educacional que perfaz a 

Educação do Campo não é ofertada na escola do povoado. Desta feita, os conteúdos da prática pedagógica 

desenvolvida para os estudantes da escola do campo são efetivados dentro de uma lógica urbana que prepara os 

alunos para atuarem especificamente na cidade, soterrando precipuamente o conhecimento tradicional dos 

saberes local do campo. Em outras palavras, as diretrizes curriculares da escola rural acabam reafirmando dentro 

das suas respectivas competências, intenções arbitrárias, que reforçam a dinâmica irreversível do fenômeno da 

migração das populações do campo para viver na cidade, o fato é aceito pela comunidade escolar de modo 

acrítico, o que poderá refletir em impactos negativos na vida desses estudantes. A nosso ver, a escola rural 

apartada da realidade local, diante das exigências atuais, tem sido partícipe no processo de desenraizamento 

social, comprometendo principalmente o protagonismo da juventude rural.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao propormos interpretar o alcance da política pública da Educação do Campo em Alagoas, recorremos 

à normalização e as orientações expressas na Resolução Normativa 040/ 2014.  E apontamos que na região do 

semiárido existem outras finalidades difusas que não aparece quando tratamos do acesso dos estudantes a uma 

política de democratização à Educação Básica. No contexto analisado, as lacunas podem permanecer inalteradas 

e inflexíveis para uma modificação qualitativa nos serviços ofertados. Dentro do cenário, que nos é revelado, a 

perspectiva para atender todo o ciclo básico da educação no povoado, é inexistente, e revela não ser a prioridade 

para os gestores locais, inclusive pela lógica estabelecida, uma mobilidade forçada dos estudantes, do 

deslocamento do povoado para a cidade para concluir à Educação Básica. Como o povoado é 

predominantemente rural, os programas e convênios governamentais funcionam, mas ainda de forma precarizada 

e, em estruturas que não atendem as reais necessidades da formação dos jovens rurais, especificamente quando 

contextualizamos a falta de acesso a inovações tecnológicas do mundo do trabalho. Ademais os jovens das 

comunidades rurais migram em busca de suprimir as suas carências diárias. Nem a escola, nem a família podem 

contê-los, pois estes, não são como árvores que têm suas raízes fixadas na terra. Segue um retrato dessa 

mobilidade a partir dos respondentes da pesquisa:      

                                        Figura 3 – as perspectivas de migração dos estudantes 

 
                         Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 
O desejo esboçado por mais de 71% dos estudantes respondentes, frente à opção de futuramente se 

deslocar massivamente do campo para morar na cidade, faz parte de uma estratégia colonizadora do discurso 

urbano sobre o rural. Por outro lado, mesmo sofrendo com a condição de isolamento, que compromete o modo 

de vida no espaço rural, 28,75% dos respondentes, demonstraram certa resistência em alterar o seu modo de vida 

rural pelo modo urbano da vida na cidade.  

A princípio, devido à ausência de oferta do Ensino Médio nas escolas do povoado, estes precisam se 

deslocar para dar prosseguimento e concluir os seus estudos na cidade. Submetidos a uma tendência sistemática, 
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por acesso aos outros serviços e equipamentos urbanos disponíveis no centro urbano, que consequentemente os 

levam a uma dispersão da sua capacidade de resiliência e organização. Distinguimos que a maioria dos 

estudantes, embora excluídos espacialmente, não querem estar na condição de cidadão de segunda classe, ainda 

que a vulnerabilidade e as desigualdades circundantes sejam reproduzidas insistentemente por essa mobilidade 

forçada. Além da ausência da democratização da educação básica na comunidade, outro ponto que merece nosso 

destaque, é o distanciamento da política da Educação do Campo naquela escola, e isso nos aponta como o ponto 

nodal da questão central aqui apresentada. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É pertinente ressaltar que o modelo educacional empregado pela matriz colonizadora e urbanizadora, é 

excludente e desigual, e que consequentemente, não tem favorecido satisfatoriamente, no combate ao 

analfabetismo e ao atraso no campo, dos baixíssimos níveis de escolarização. A desfortuna é ocasionada 

principalmente pelo acesso tardio à escola, e pelas condições de democratização do Ensino Básico no território. 

Evidencia-se que existe um paradoxo educacional, que subordina a política pública, centralizando na 

redistribuição de gastos na mobilidade dos estudantes, sendo justificada pelos custos trazidos pela distância do 

uso do transporte escolar. Sendo assim, como a juventude do campo vai se apropriar das inovações tecnológicas 

do mundo do trabalho na emergente sociedade global?  

A natureza da desigualdade produzida no campo é situada no problema da juventude rural, quando 

estes, não conseguem acompanhar as transformações no mundo do trabalho, são silenciados, subordinados ao 

fluxo migratório e subjugados como sujeitos resignados. A nossa orientação, é que o trabalho deve ser visto 

como um embrião do princípio educativo, pois este vem sendo reproduzido como parte das condições objetivas 

do ethos rural presente no povoado.  Pois os estudantes, empiricamente, já sabem efetivamente pela via do 

conhecimento tradicional (como cultivo e plantio durante os períodos chuvosos, e o manejo com os animais 

domésticos, como exemplos). Desse modo, quando compreendermos a escola, como um lugar que abriga 

instâncias do acontecimento solidário, da existência, da diversidade e da multirreferencialidade social. Por seu 

turno, o espaço da escola é complexo, as propostas pedagógicas para o campo, devem fugir dos modelos 

educacionais padronizados, fruto de uma educação formal que tão somente tem contribuído para o 

desenraizamento social dos sujeitos. 
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RESUMO: No período em que as transformações alteram os elementos e dinâmicas do território existem uma 

fundamental importância da compreensão cultura quilombola e sua formação territorial. O objetivo do trabalho 

foi analisar as organizações que envolvem as desigualdades socioeconômicas e as disputas territoriais. A 

Metodologia está estruturada por estudos bibliográficos com o suporte teórico de ARAÚJO (2000) e RIBEIRO 

(2005) para a coleta de dados foi realizado estudos empíricos por meio de pesquisa de campo para observação do 

objeto estudado. Também foi realizada uma entrevista com um morador antigo, para melhor detalhamento da 

formação da comunidade quilombola Muquém. Os resultados revelam que essa comunidade passa por problemas 

de preservação da cultura, porém ainda existem alguns artesões que ainda resistem e produzem o artesanato. 

Concluímos que a formação territorial da comunidade quilombola Muquém, originou-se de forma desigual e que 

a falta de incentivos e rentabilidade provoca um processo de desistência e resistência, porém existindo a 

possibilidade de ser revertido.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Território, economia, cultura.  

 

Space of struggle and resistance: a brief analysis of the use of territory in 

the Community Quilombola Muquém de União dos Palmares / AL 

 

ABSTRACT: In the period in which the transformations alter the elements and dynamics of the territory there 

is a fundamental importance of the understanding quilombola culture and its territorial formation. The objective 

of this study was to analyze the organizations that involve socioeconomic inequalities and territorial disputes. 

The methodology is structured by bibliographic studies with the theoretical support of ARAÚJO (2000) and 

RIBEIRO (2005) for the data collection. Empirical studies were carried out through field research to observe the 

object studied. An interview with an elderly resident was also carried out, to better detail the formation of the 

quilombola community Muquém. The results reveal that this community has problems of preservation of the 

culture, however there are still some artisans who still resist and produce the crafts. We conclude that the 

territorial formation of the quilombola Muquem community originated in an unequal way and that the lack of 

incentives and profitability causes a process of quitting and resistance, but with the possibility of being reversed. 

 

KEYWORD: Territory, economy, culture. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A comunidade Quilombola Muquém, localiza-se a 5 km do centro de União dos Palmares, sua fronteira 

delimita-se ao norte com a fazenda Mundaú e Barro Branco, ao sul com a fazenda Sementeira, ao leste com a 

fazenda Jurema e ao oeste com a fazenda Santo Antônio da Lavagem. Existe uma importância significativa da 

necessidade de compreender os processos formadores do território quilombola, onde a resistência e as 

transformações se confrontam. Essa comunidade possui características e organizações territoriais passadas de 

geração a geração voltadas para agricultura, à cultura do barro e do artesanato.  
Falar em cultura é procurar identificar a expressão de um estilo, de um modo de viver e de 

fazer. Percorrer os caminhos da identidade é procurar saber quem somos e por que somos. É 

mailto:camila.muquem@hotmail.com
mailto:reynaldodaivyd@hotmail.com
mailto:m.soniamoura@hotmail.com
mailto:geografia.gestao@hotmail.com


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

517 

necessário descobrir como construímos nossas identidades. Isso se faz somando traços 

peculiares de um povo em contraste com outros.  (ARAUJO, 2000, p. 32) 

A desigualdade se apresenta como fator predominante no processo de formação da comunidade 

remanescente do quilombo Muquém, diante dessa realidade as transformações modificam as dinâmicas 

territoriais e os costumes relacionados à tradição. Esse processo transformador foi intensificado pela falta de 

incentivo do governo em relação à cultura negra. Nesse sentido, como consequência desse processo houve a 

redução do número de artesãos. O objetivo do trabalho foi analisar as organizações que envolvem as 

desigualdades socioeconômicas e as disputas territoriais 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A Metodologia se caracteriza por estudos bibliográficos com suporte teórico de ARAÚJO (2000) e 

RIBEIRO (2005) a coleta de dados foi feita por meio de estudos empíricos através de uma pesquisa em campo 

para observação do objeto estudado, bem como os elementos que o compõem. Foi realizada uma entrevista com 

um morador antigo conhecido, sobre a formação do território da comunidade quilombola Muquém e a redução 

do perímetro ocupado com o intuito de melhor detalhamento das dinâmicas territoriais e demais conflitos que 

cercam este lugar. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A territorialização do quilombo Muquém  
 

A comunidade remanescente quilombola Muquém (figura 1) foi formada por meio do declínio do 

quilombo dos palmares, a quem o quilombo do Muquém fazia parte. Consequentemente, o território sofreu uma 

reterritorização pelos latifundiários, com arrendamento de terras. Por meio da emancipação política de Alagoas 

ocorreu a cobrança de impostos, para os portadores de terras que se endividaram ocasionando o leilão do lote. 

Conforme a entrevista, o comprador do lote é desconhecido pela comunidade, o mesmo doou os 189 hectares 

para o patriarca da comunidade que estava instalado no território.     

Figura 1: Entrada da Comunidade quilombola Muquém. 

 
Fonte: autores (2017).  

 

Com o passar tempo o território do Muquém sofreu uma redução do perímetro por causa das novas 

divisões e reformulações territoriais. Com a forte presença da desigualdade social e o difícil acesso a educação, 

ocorreu desapropriação de parte das terras, por falta de conhecimento dos moradores e forças políticas que 

reorganizaram fronteiras, restando atualmente 126 hectares. Nessa perspectiva, existe a necessidade de 

compreensão da “multiplicidade de formas de apropriação do território que tensamente coexistem num 

determinado tempo e num determinado lugar. ” (RIBEIRO, 2005, p.94) 
O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções e 

de forma que se apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do 

passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas representativas 
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de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações 

sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através dos 

processos e função. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é 

desigual. (SANTOS, 2008, p153). 

   

Ao longo dos anos, o Muquém sofreu um processo de urbanização em seu território. Diante dessa 

reorganização, ocorreu inserção de elementos urbanos como escolas, posto de saúde familiar, energia elétrica, 

abastecimento de agua tratada e saneamento básico na parte urbanizada. 

 

 

Economia e resistência  
 

A organização territorial da comunidade é dividida por meio de duas associações de moradores, ambas 

disputam interesses que separam o Muquém em dois grupos, ocasionando disputas e atritos entre os 

remanescentes quilombolas. Esses conflitos são basicamente provocados pela distribuição desigual dos recursos 

oriundos de projetos governamentais. Observa-se a necessidade de adequação dessas associações, como por 

exemplo, uma junção das duas associações. As duas poderiam trabalhar juntas, atendendo as necessidades da 

comunidade quilombola. 

Outra questão norteadora é sobre a falta de investimento e incentivos na preservação do patrimônio 

cultural. Nessa perspectiva, o Muquém possui nove artesões e, apenas um recebe o mérito de cultura viva, 

ocasionando uma desmotivação da tradição cultural do artesanato. Os jovens da comunidade não praticam a 

produção de artesanato. E por desorganização interna os preços dos artesanatos são desvalorizados.  Com a 

desvalorização do artesanato e das dificuldades de manter a agricultura os jovens tendem a buscar alternativas, 

como as agroindústrias e os trabalhos informais. Observou-se a falta de maquinário e apoio técnico do governo, 

para melhorar a produção agrícola local. 

 

 

A cultura do artesanato quilombola.  
 

Existe a importância na preservação do patrimônio cultural, para garantir a população da identidade 

cultural no lugar onde vive. Nesse sentido, um processo de resistência cultural se destaca.  Segundo Demo, 

(1993, p. 27, 28) “A importância da cultura como patrimônio está em garantir a qualidade do futuro. Quando a 

identidade cultural conseguiu inspirar o desenvolvimento, fazendo-se componente de sua qualidade, preserva-se 

melhor do que quando se apresenta como resistência.” Porém em contrapartida a modernização confronta a 

tradição.   

 O Muquém ao longo do tempo vai passando por transformações. A população residente pertencente à 

cultura negra vai dando espaço as modificações de seus costumes. Nesta perspectiva, de acordo com Demo, 

(1993, p. 28) “A postura modernista despreza a cultura própria, pois submete-se á vassalagem externa, 

preferindo crescer a sombra, a crescer com luz própria. ”. De acordo com o entrevistado, os jovens aos poucos 

vêm perdendo o interesse na produção do artesanato alegando não é mais rentável e não possuem incentivos, os 

mesmos buscam alternativas de sustento.  

Diante da dinâmica cultural do Muquém, existe um desafio pertinente relacionado a essa comunidade que 

vai modificando aos poucos a identidade cultural de acordo com a necessidade de ter um futuro melhor, para 

Demo (1993, p. 27) “É oportuno lembra a face cultural que, no fundo, conclama o mesmo desafio de um lado, 

nenhum futuro compensa, se não corresponder, ao mesmo tempo, ao anseio de avanço e de identidade histórica”.  

Discutir sobre a cultura local é descobrir como os habitantes vivia naquele espaço, buscando a própria identidade 

de forma diferente para obter melhor resultado de uma cultura diversificada. A cultura tem a capacidade de 

revelar as características de um povo e tem uma importância significativa para a preservação da identidade 

cultural quilombola 
A cultura nordestina, mais especialmente, a cultura popular nordestina, expandiu-se 

influenciando em todo os meios culturais do país, seja na literatura, teatro, cinema, música, 

costumes etc., tendo uma considerável importância no contexto social, econômico e político 

brasileiro.  (ARAÚJO, 2000, p. 32) 

Os moradores passam por um processo dinâmico, diante dos fatores que determinam a influência de 

conservar o que foi construído durante longo tempo.  Com baixa rentabilidade e poucos incentivos, surge à busca 

por alternativas de sobrevivência, com possibilidade, de perda da identidade e do abandono da cultura 

quilombola. Segundo Araújo (2000 P. 37, 38) “Fatores históricos, geográficos, econômico de sociais é que 

determinam as especificidades culturais dos habitantes de uma determinada região, mas é algo que não se pode 

delinear com precisão, pois é um processo dinâmico, e muitas vezes se realiza no devir”.  Essas problemáticas 

poderiam ser solucionadas por meio de projetos que divulgassem e possibilitassem melhores condições dos 
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artesões. A comunidade quilombola Muquém tem um grande potencial cultural. É necessário ser bem 

administrado para obter desenvolvimento econômico e social de boa qualidade para todos. 

  

 

CONCLUSÃO  
 

O território e a sociedade estão em constantes transformações, essas mudanças são imprescindíveis à 

valorização da cultura. A desigualdade se apresenta como fator predominante, pois dificulta o surgimento de 

novos artesões quando a produção de artesanato não se apresenta rentável provocando a busca por alternativas de 

sobrevivência. Em relação encolhimento do território da comunidade estudada, se deu por questões políticas e de 

renda, que impulsionaram uma organização desigual do território.  

Os conflitos entre os quilombolas agravam os problemas, impossibilitando o desenvolvimento social e 

econômico. Essas problemáticas, existentes nessa comunidade, poderiam ser amenizadas por projetos de 

investimentos, que proporcionassem melhores condições para os artesões, valorizando a cultura quilombola. 

Essa intervenção como possibilidade, poderia solucionar alguns problemas socioeconômicos dos moradores 

dessa localidade. 
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RESUMO: Através de pesquisas literárias foi notória a relevância que a contabilidade possui para auxiliar os 

gestores na gerencia de empresas, sendo assim foi traçado o objetivo deste trabalho que consistiu em analisar 

qual a visão que os gestores possuem sobre a importância das informações repassadas pela contabilidade para 

auxiliar na tomada de decisões das micro e pequenas empresas da cidade de Santana do Ipanema- AL. Este 

estudo possui uma característica quantitativa por buscar entender a opinião de gestores sobre a importância das 

informações disponibilizadas pelos escritórios de contabilidade e para o alcance deste objetivo foi realizada uma 

pesquisa do tipo survey, através de aplicação de questionários em 32 Micro e Pequenas empresas varejistas 

situadas no município. Os principais resultados mostram que todas as empresas que fizeram parte da pesquisa 

possuem relação com escritórios contábeis, tal como recebem informações e que, também a maioria é capaz de 

afirmar que frequentemente essas informações auxiliam na tomada de decisões e possibilita o alcance de 

objetivos estabelecidos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Informações Contábeis; Contabilidade Gerencial; Administração das empresas. 

Importance of Accounting Information for Decision-Making in Micro and 

Small Companies in Santana do Ipanema- AL  

ABSTRACT: Through literary research was the relevance that accounting has to assist managers in the 

management of companies, thus was drawn the objective of this work which consisted of analyzing the view that 

the managers have on the importance of the information passed through the accounting to help in the decision-

making of micro and small companies in the city of Santana do Ipanema-AL. This study has a quantitative 

characteristic because it seeks to understand the opinion of managers about the importance of the information 

made available by the accounting offices and to achieve this objective, a survey of the type was carried out 

through the application of questionnaires in 32 Micro and Small retailers located in the municipality. The main 

results show that all the companies that were part of the research are related to accounting offices, as they 

receive information and that, also, most are able to affirm that this information often helps decision making and 

achieves the achievement of established goals. 

 

KEYWORD: Accounting information; Management accounting; Business Administration. 

 

INTRODUÇÃO  

Conforme Baty (1994) no qual afirma que as pequenas empresas são de extrema relevância para a 

evolução da sociedade conforme contribuem para o desenvolvimento econômico, politico e social da nação. 

Sendo assim, vale destacar segundo (CANECA et al, 2009) que tal contribuição pode ser percebida no cotidiano 

pela representação dos resultados que as Micro e pequenas empresas possuem na geração de empregos, na 

produção e comercialização de bens e serviços fatores esses que alavancam o desenvolvimento econômico. 

De acordo com Nakagawa (1993), é de suma importância destacar que os resultados positivos alcançados 

pelas empresas se dão através do uso de informações, que auxiliam o planejamento e execuções de tarefas 

organizadas para obter êxito e alcançar o patamar desejado pelo gestor e que o processo de tomada de decisões é 

de natureza circular e seu ciclo completo abrange as etapas de planejamento, execução e controle. 

Diante desse estudo, surge o problema que norteia esta pesquisa: Qual a importância das informações 

repassadas pela contabilidade para auxilio na tomada de decisões dos gestores de micro e pequenas empresas da 

cidade de Santana do Ipanema- AL. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para Stoner (1999, p.4): 
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“O Administrador exerce papel importantíssimo dentro de uma 

empresa, onde o mesmo terá que cuidar da relação de comercio que 

essa organização exerce dentro do cenário de negócios e se torna 

notável que o principal papel de um profissional da Administração no 

âmbito empresarial é planejar, organizar, dirigir e controlar tudo que 

movimenta a empresa no seu dia- dia.” 

Segundo Silva (2006), empresa é um organismo econômico destinado à produção de mercadorias [...] ou 

serviços, com o objetivo de lucro para o empresário. O objetivo principal de toda empresa é suprir as 

necessidades da sociedade em que está inserida, ou seja, dos seus clientes, e com isso é necessário que ela oferte 

produtos ou serviços no mercado. Não existe empresa sem administração, sabendo que toda empresa engloba um 

conjunto de recursos, é imprescindível que haja uma gestão de qualidade, pois sem alguém apto para coordenar e 

utilizar os recursos gerados na atividade diária à probabilidade de que essa empresa feche as portas é muito alta. 

Segundo Conceição (2013) O planejamento é uma das ferramentas mais importante em uma empresa, 

através dele, é capaz de executar uma gestão de qualidade, competente, eficaz e eficiente, principalmente para 

manter o caixa da empresa saudável, pois é comum ver empresas de pequeno porte sofrendo financeiramente. Os 

parágrafos devem ser justificados e apresentar um recuo de 1 cm à esquerda, na primeira linha.  

É importante destacar que o conceito de contabilidade gerencial conforme (MARION 2006. P, 23), que a 

contabilidade é o instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. É notável que é responsabilidade 

dela coletar todos os dados econômicos das empresas e mensurar, registrar e sumarizar em forma de relatórios 

financeiros que contribuam para o processo planejamento e execução dos gestores.  

Conforme Marion (2006) é função da contabilidade demonstrar como realmente está a situação financeira 

da empresa, mensurando o acompanhamento de suas receitas e despesas e demonstrando as mutações ocorridas 

nas variações do patrimônio da entidade conforme ocorram lucros ou prejuízos decorridos das movimentações 

financeiras da entidade. Vale destacar conforme (HORNGREN 2004, P. 8) “[...] os gestores beneficiam-se 

quando a contabilidade fornece informações que os ajudam a planejar e controlar as operações da organização”. 

Segundo Atkinson (2000 p. 581), “controle é o conjunto de métodos e ferramentas que os membros da 

empresa usam para mantê-la na trajetória para alcançar seus objetivos [...]” Três papeis importantes dos 

contadores gerenciais, são: Ajudar uma empresa a ficar sob controle, identificar quando o processo está fora de 

controle e dar suporte à aprendizagem da empresas. 

Assim, a contabilidade gerencial vem trazendo o conhecimento e o suporte necessário para que a gestão 

possa manter os controles internos e externos das empresas em pleno funcionamento e com o mínimo de falhas 

possíveis. Dessa forma, autores como Atkinson (2000), Iudícibus (2009) e Padoveze (2002), são unânimes ao 

afirmar que a contabilidade gerencial é utilizada como grande ferramenta dos gestores para o processo decisório 

e tomada de decisão. 

OBJETIVO GERAL 

Verificar qual a visão dos gestores sobre a importância das informações repassadas pela contabilidade 

para auxilio na tomada de decisões dos gestores de micro e pequenas empresas da cidade de Santana do 

Ipanema- AL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar se as empresas possuem contrato com escritórios contábeis e se há o repasse de informações dos 

contadores para os gestores. 

Verificar se os gestores buscam conhecimento em áreas que auxilie a gestão das empresas. 

Averiguar a visão que os gestores possuem sobre as informações recebidas e se auxiliam no alcance de 

resultados, tal como na tomada de decisões. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Para confecção deste trabalho, foi realizado pesquisa do tipo Survey, através da aplicação de questionários 

aos gestores das empresas de Santana do Ipanema –AL. A Cidade se configura como sendo referencia comercial 

no sertão alagoano, segundo SEBRAE, por possuir uma parte do desenvolvimento da economia em torno do 

comercio. O questionário foi composto por perguntas de múltipla escolha e a aplicação da pesquisa foi realizada 
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com sucesso em 32 empresas enquadradas como Micro e Pequenas que são do segmento varejista situadas no 

município, utilizando-se do critério de acessibilidade. 

A pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa por se tratar da opinião de um grupo de empresários 

locais sobre a importância das informações contábeis para apoio a tomada de decisões. A tabulação dos dados foi 

elaborada através com auxilio do software Excel (versão 2010), que possibilitou a aplicação da estatística 

descritiva e a elaboração de todos os gráficos para melhor apresentar os resultados alcançados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, buscou-se compreender se todas as empresas que fazem parte da amostra deste estudo 

possuem contrato com escritórios de contabilidade. É importante destacar que, neste questionário não buscou 

aprofundar qual o tipo de relação. Sendo assim, o gráfico abaixo demonstra o resultado obtido. 

Gráfico 01 – Sobre o contrato com profissional contábil 

Conforme o gráfico acima foi obtido o resultado de que todos os 32 empresários possuem contrato com 

algum escritório de contabilidade. Logo, a obtenção do percentual de 100% nesta questão possibilitou a 

continuação da aplicação da pesquisa com todas as empresas participantes. 

Em seguida, buscou entender se o contador oferece informações contábeis para essas empresas, tal como 

se possuem assiduidade nesse repasse de informações. Os principais resultados estão esboçados no gráfico 

abaixo:  

 

                                     Gráfico 02 – Sobre as informações repassadas pelos escritórios para as empresas 

De acordo com os resultados obtidos, todas as empresas entrevistadas (32) recebem informações com 

assiduidade dos escritórios, representando assim, a obtenção de 100% no gráfico acima. 
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Para continuação da pesquisa foi importante analisar a frequência com que os gestores dessas empresas 

buscam se capacitar se formar ou até mesmo, atualizar-se para o mercado e principalmente, se procura adquirir 

conhecimento em gestão ou contabilidade. Os principais resultados estão esboçados no gráfico a seguir: 

Gráfico 03 – Frequência de capacitações 

A maioria dos gestores (12) afirma que procuram buscar conhecimento que auxiliasse no gerenciamento 

de sua empresa e interpretação das informações contábeis apenas às vezes, correspondendo a 38% dos 

respondentes. Foi notável também que alguns gestores (10) participam de capacitações de forma mais assídua, 

no qual estão classificadas como “sempre” e “diversas vezes”, representando assim, 31%. Apenas uma empresa, 

afirma nunca ter participado de alguma qualificação profissional que pudesse contribuir para a gestão de seus 

negócios. 

A seguir foi analisada a concepção dos gestores sobre a frequência que é possível o alcance de resultados 

positivos decorrentes das informações contábeis para apoio a gestão de suas empresas. E conforme os dados 

levantados foram obtidos os resultados seguintes: 

Gráfico 04 – Alcance dos resultados positivos através das informações contábeis 

Segundo os dados obtidos, 6% dos entrevistados afirmam que “sempre” conseguem perceber os 

resultados positivos alcançados pela microempresa refletidos pelas informações fornecidas pelos escritórios de 

contabilidade. 28% afirma que “diversas vezes” alcançam seus resultados através das informações contábeis. A 

maior parte dos entrevistados, representando 60%, afirma que “às vezes” conseguem identificar que os objetivos 

foram alçados quando consultadas as informações recebidas. 6% dos entrevistados afirma que raramente os 

resultados se demonstram através das informações recebidas. 

 

Por ultimo, foi analisada a concepção dos gestores sobre a frequência em que eles consideram 

importantes as informações recebidas pelos escritórios e se auxiliam na tomada de decisões, tal como de acordo 

com essas decisões se é possível alcançar os objetivos desejados pela empresa. O Resultado está representado no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 05 – Importância das informações contábeis para tomada de decisões e alcance de objetivos 

Verificou-se que a maioria dos gestores afirma que as informações contábeis recebidas contribuem 

sempre ou muitas vezes para o processo decisório dentro da microempresa, tal como reconheceram que essas 

informações auxiliam no alcance de seus objetivos. Para 25% dos respondentes as informações contábeis 

auxiliam algumas vezes, quando a decisão que se quer tomar é específica e demanda esse tipo de informação. 

Apenas 6% afirmam que raramente auxiliam e conseguem alcançar os objetivos estipulados e nenhum dos 

entrevistados afirmou que as informações nunca auxiliaram na tomada de decisão ou nunca conseguem alcançar 

seus objetivos. 

 

CONCLUSÃO  

Este estudo teve como objetivo entender qual a importância das informações repassadas pela 

contabilidade para auxilio na tomada de decisões dos gestores de micro e pequenas empresas da cidade de 

Santana do Ipanema- AL. Para isso, buscou-se entender qual a visão que os gestores possuem sobre as 

informações obtidas pelos escritórios contábeis, tal como, se essas informações recebidas são atribuídas nas 

importantes decisões que são necessárias nas empresas. 

 De inicio, foi importante entender se as empresas possuem contrato com escritórios de contabilidade e 

se recebem informações assíduas desses escritórios. De acordo com os resultados obtidos, todas as empresas 

entrevistadas possuem vinculo com escritórios contábeis, tal como todos recebem informações com frequência. 

Em seguida, buscou-se analisar se os gestores buscam se capacitar para que seja possível a compreensão dos 

relatórios contábeis disponibilizados pelos contadores que atuam nessas empresas, logo, foi possível identificar 

que houve um equilíbrio entre os respondentes, sendo que, apenas dez dos gestores buscam se adequar de forma 

mais assídua, doze afirmam que às vezes buscam cursos e dez que raramente ou nunca. 

 Portanto, grande parte dos gestores avaliam as informações contábeis recebidas como importantes para 

o alcance de resultados positivos e que esses relatórios também são de suma importância para auxiliar a tomada 

de decisões dentro das empresas. 

 A pesquisa limita-se apenas a cidade de Santana do Ipanema, o que não é permite a generalização dos 

resultados aos demais municípios do Estado de Alagoas. Limitou-se ainda, em analisar apenas Mirco e Pequenas 

empresas do segmento varejista. 

Para novas pesquisas sugerem-se estudos mais aprofundados para compreender a relação entre os gestores 

e os profissionais contábeis, identificando em quais situações específicas são utilizadas as informações contábeis 

para a tomada de decisão. 
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RESUMO: Diante de uma configuração espacial, onde o território se apresenta desigual surgi lugares na cidade 

com potencial para aglomerações de atividades econômicas formando um sistema que concentra fluxo de bens e 

serviços. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é estudar o fator de aglomeração das atividades do circuito 

inferior da economia urbana de União dos Palmares e sua capacidade de promover a criação, adaptação, fim de 

uma atividade e as disputas territoriais. Foram utilizados os suportes teóricos de SANTOS (2008), CORRÊA 

(1995) e SILVEIRA (2010). No processo da coleta de informações e dados se fez necessário a aplicação de 

questionários e entrevistas informais com os agentes do circuito inferior. Os resultando obtidos revelam que 

essas atividades que formam aglomerados no espaço urbano possibilitam a origem de disputas territoriais em 

meio a saturação de atividade no centro, dentro dos limites do perímetro com maior fluxo de bens e serviços. 

Nessa perspectiva, novas dinâmicas se originam, influenciadas pelas tendências que criam as necessidades que 

impulsionam a criação de novas atividades ou o fim por meio da saturação do território. Essas variações dos 

componentes do espaço urbano e a sua organização somada a pobreza geram adaptações e reorganizações nas 

atividades do Circuito Inferior da economia urbana. 

Palavras-chave: Aglomeração, circuito inferior, organização espacial. 

 

The agglomeration factor and a force of renovation and adaptation of the 

activities of the inferior circuit of the urban economy in the center of União 

dos Palmares – AL 

ABSTRACT: Facing a spatial configuration where the territory is uneven, there are places in the city with 

potential for agglomerations of economic activities, forming a system that concentrates the flow of goods and 

services. In this sense, the objective of this article is to study the factor of agglomeration of the activities of the 

inferior circuit of the urban economy of União dos Palmares and its capacity to promote the creation, adaptation, 

end of an activity and the territorial disputes. The theoretical supports of SANTOS (2008), CORRÊA (1995) and 

SILVEIRA (2010) were used. In the process of collecting information and data it was necessary to apply 

questionnaires and informal interviews with the lower circuit agents. These results show that these activities that 

form clusters in the urban space make possible the origin of territorial disputes in the middle of the saturation of 

activity in the center, within the limits of the perimeter with greater flow of goods and services. In this 

perspective, new dynamics originate, influenced by the tendencies that create the needs that impel the creation of 

new activities or the end through the saturation of the territory. These variations of the components of urban 

space and their organization added to poverty generate adaptations and reorganizations in the activities of the 

Lower Circuit of the urban economy. 

KEYWORD: Agglomeration, low Circuit, space organization. 

 

INTRODUÇÃO  

O município de União dos Palmares está situado no Estado de Alagoas na região nordeste e de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) possui uma população de cerca de 62.358 

habitantes. A cidade está inserida na mesorregião leste alagoana e possui um território com extensão aproximada 

de 420,862 km². De acordo com Santos (2013, p.119). “Em primeiro lugar, o arranjo espacial das cidades muda, 

tanto pelo seu tamanho consideravelmente aumentado, como pela sua localização mais dispersa. Mudam, 

sobretudo, suas funções”. Essa cidade através das diferenciações das partes que compõem seu território 

possibilita o surgimento das mais variadas organizações urbanas ao longo do tempo.  
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Testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço 

se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do 

presente e por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante 

dos nossos olhos e que se manifestam através dos processos e função. O espaço é, então, um 

verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. (SANTOS, 2008, p.153). 

As aglomerações das atividades do circuito inferior da economia urbana vão possibilitar a renovação das 

dinâmicas dos agentes do circuito inferior que como consequência influenciam nas variedades de produtos e 

serviços contido no centro de União dos Palmares. Segundo Cavalcanti (2001, p.17) “A produção do espaço 

urbano é feita a partir da racionalidade capitalista. Essa racionalidade é que define os lugares na cidade segundo 

lugares no processo de produção”. Nesse sentindo, a necessidade do consumo vai ser um fator determinante que 

implica em transformações consideráveis no espaço urbano.  

A concorrência se apresenta como um dos elementos primordiais na dinâmica das ações que geram 

renovações e adaptações e até mesmo conflitos por locais mais privilegiados da cidade. Desta forma “Numa 

situação em que as virtualidades de cada localização estão sempre mudando, instala-se o que bem se pode 

denominar de guerra dos lugares” (SANTOS, 2012, p.268-269). Na área central, a concentração de atividades 

referentes ao circuito inferior apresenta-se como característica importante, uma vez que, é aí que se manifesta 

uma intensa densidade de estabelecimentos que abriga uma diversidade de atividades com baixo grau de capital 

de tecnologia e com pouca organização, mas em constante transformação.  
[...] O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e 

recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o 

resultado de umas práxis coletivas que reproduz as relações sociais, [...] o espaço evolui pelo 

movimento da sociedade total. (SANTOS, 1978, p. 171). 

A força da capacidade de renovação e adaptação dos agentes do circuito inferior em relação as disputas 

territoriais em meio a saturação e a concorrência no aglomerado se revela como um mecanismo de resistência 

frente as forças hegemônicas. Assim, Corrêa (1995, p.36) mostra que “estes processos criam funções e formas 

espaciais, ou seja, criam atividades e suas materializações, cuja distribuição espacial constitui a própria 

organização espacial urbana”. Isto faz ratificar a importância do estudo desses processos e dinâmicas para 

compreender o sistema urbano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Este artigo é baseado em estudos da teoria dos circuitos da economia urbana, com foco nas dinâmicas dos 

agentes do circuito inferior do centro da cidade de União dos Palmares, observando o funcionamento do 

fenômeno de aglomeração dessas atividades e a força de renovação e adaptação. Sendo realizada, ainda, uma 

análise dos casos dos agentes que fecharam suas ocupações por meio da saturação de atividades similares no 

território para exercer outros ramos. É importante destacar que a metodologia aplicada a pesquisa tem como 

função oferecer orientação para as bases necessárias do desenvolvimento da pesquisa, mas não pode ser tratado 

como algo “engessado” ou algo que obrigue o pesquisador a limitar a pesquisa. 
Não se pode deixar que prescrições metodológicas aprisionem o pesquisador como uma 

couraça. Os métodos de pesquisa oferecem a orientação de base necessária à garantia de 

consistência e validade, mas eles não podem virar uma ‘camisa de força’... Os métodos são 

vivos. (GATTI, 1998, p.17). 

Nesse sentido, o procedimento metodológico tem o suporte teórico de SANTOS (2008), CORRÊA (1995) 

e SILVEIRA (2010). Na coleta de dados, foram necessárias aplicações de 50 questionários e de entrevistas 

informais aos agentes do circuito inferior do centro para compreensão do funcionamento das dinâmicas dessas 

atividades. Foi feita a observação de campo no perímetro do centro para verificação da existência dos elementos 

presentes como as infraestruturas e os serviços prestados no local. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A aglomeração e suas causas 

Na cidade de União dos Palmares representada no (mapa 1) vai existir pontos que possuem tendências a 

reunir recursos e forças que provocam fenômenos de aglomerações. Esses componentes induzem a reunir 

atividades do circuito inferior em um determinado ponto de uma forma mais concentrada atraídos pelo fluxo 

constate de pessoas, bens e serviços. Nesse sentido, “O território tende a funcionar dentro de um modelo de 

sístole e diástole, um modelo combinado segundo o qual alguns dos seus pontos tendem a concentrar elementos 

que geram o fenômeno de aglomeração, enquanto em outras partes é o contrário do que se verifica” (SANTOS & 

SILVEIRA, 2012, p.303). Esses elementos que tendem a provocar a aglomeração das atividades do circuito 

inferior da economia urbana em União dos Palmares. 
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Mapa 1: Localização do Município de União dos Palmares 

 
Fonte: CAPISTRANO & LOPES, 2015. 

O centro fica em destaque por possuir uma variedade de estruturas, recursos, prestações de serviços 

públicos e privados. Empreendimentos como bancos, Correios, hospitais, escolas entre outros somados a uma 

estrutura de transporte, acarretam na intensificação da concentração de fluxo de pessoas em busca dos serviços 

prestados por esses estabelecimentos que como consequência de uma circulação de capital mais rápida em 

relação a outros territórios, atraem aglomerados de atividades do circuito inferior da economia urbana. Nessa 

perspectiva, segundo Santos (2008, p.305) “[...] A circulação é uma condição maior de realização da vida 

econômica e social. Entretanto nem todos os bens podem atingir todos os pontos do espaço e nem todos os 

indivíduos podem em busca dos bens desejados [...]”. Em relação a realidade de que nem todos os bens podem 

alcançar todos os lugares é justificado pelas diferenciações dos territórios, desigualdade na distribuição de renda 

e a concentração de atividades em pontos mais privilegiados.   

O fluxo de pessoas para formação do aglomerado tem um papel fundamental tornando-se um fator que 

cria condições mais favoráveis para a instalações das atividades dos agentes do circuito inferior. Segundo os 

entrevistados, esses movimentos de pessoas influenciam nos ganhos de suas ocupações eles consideram o centro 

de União dos Palmares como o local com maior incidência desse fluxo, principalmente nas áreas próximas aos 

bancos privados e públicos. De acordo com Santos, (2013, p.107) “A organização interna de nossas cidades, 

grandes, pequenas e medias, revela um problema estrutural, cuja análise sistêmica permite verificar como todos 

os fatores mutuamente se causam, perpetuando a problemática”. 

 Os agentes do circuito inferior alegam que existem custos para manter suas atividades como é possível 

observar na (tabela 1), qualquer variação nos preços da manutenção das atividades ou redução dos ganhos por 

influência da concorrência e da organização urbana, pode promover impactos que resultam em adaptações ou 

deslocamentos para pontos do centro com maior possibilidade de manter suas ocupações.   

Tabela 1: Principais despesas fixas  

Contas de água e energia Aluguel  

Reposição das mercadorias  Transporte 

Alimentação Impostos  

Internet   

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da aplicação dos questionários, 2017. 

 A organização interna desta cidade se apresenta de uma forma que os componentes urbanos essenciais 

vão se concentrar em lugares seletivos intensificando a existência de aglomerados de atividade do circuito 

inferior. As condições de uma maior fluidez de pessoas, bens, capital e de informações tem a capacidade de 
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distinguir os territórios. Nesse sentido, essa circulação torna-se essencial para instalação das atividades do 

circuito inferior da economia urbana. 
Uma das características do presente período histórico é, em toda parte, a necessidade de criar 

condições para maior circulação dos homens, dos produtos, das mercadorias, do dinheiro, da 

informação, das ordens etc. Os países distinguem-se, aliás, em função das possibilidades 

abertas a essa fluidez. [...] (SANTOS & SILVEIRA, 2012, p.261) 

 Essas dinâmicas da cidade União dos Palmares se apresentam com um reflexo da condição social 

relacionada a condição financeira, as diferenças étnicas e a construção histórica do espaço urbano. Revelando as 

marcas das ações passadas onde seus vestígios influenciam e tem potencial de induzir as organizações atuais. 

Diante dessa realidade, defende Santos (2008, p.208) que “[...] as cidades são o reflexo de sua realidade social 

atual, que pode ser analisada segundo o nível de rendas, segundo as atividades profissionais, segundo as 

distinções étnicas”.  A variação do contexto social e econômico tem a capacidade promover mudanças na 

organização espacial urbana, causando fenômenos que resultam no uso desigual do território e no surgimento das 

concentrações de atividades nos lugares. 

As consequências da saturação  

A concorrência de espaços que por característica se apresentam localizados em locais com mais 

investimento estrutural e concentrações de atividade situados próximos de escolas, bancos, praças e hospitais. 

Possibilitam concentrações de atividades localizadas no mesmo perímetro criam um processo de saturação, de 

acordo com Troleis, Dantas e Morais (2012, p. 2) “O crescimento da cidade e a concentração de atividades em 

áreas centrais geraram processos de saturação, provocando o deslocamento de população e de setores produtivos, 

como comércio, serviços e indústria. ”    Em razão da intensa busca por lugares mais favoráveis, ocorre as 

disputas territoriais por pontos que se localizam no centro, consequentemente estimula o aumento dos preços dos 

pontos das ocupações forçando o desenvolvimento de mudanças e transformações, estimulando a renovação das 

atividades dos agentes do circuito inferior.  
Considerando que existe uma intensa seletividade espacial no que se refere ao uso do 

território, os agentes buscam lugares favoráveis para suas atividades, esses locais tornam-se 

pontos de concorrência e disputas e como consequência impõem dificuldades para entrada de 

novos agentes quando o território exibe um grau de saturação. (SILVA e SILVA, 2016, 

p.473) 

O fim de uma atividade do circuito inferior em muitos casos está relacionado ao processo de saturação, 

segundo os entrevistados o aumento de agentes que comercializam produtos similares os forçam a mudar de 

ramo e recomeçar quando os ganhos não atingem o patamar necessário para manter a atividade, mas tendem a 

preferir ocupar o centro, mas em alguns casos foi necessário se estabelecer em outros bairros por questões 

relacionadas aos gastos para manutenção das atividade e preços elevados dos pontos em que ocupam.  Segundo 

Santos (2008, p.254) “[...] A própria instalação, frequentemente precária, não é empecilho. O mesmo local 

poderá servir para uma nova atividade, ou então o deslocamento se fará facilmente para seguir as migrações de 

atividades no interior da cidade [...]”. Essa capacidade de adaptação e deslocamento funciona como um 

mecanismo de resistência dos agentes do circuito inferior da economia urbana. 
Existe nitidamente, com o desenvolvimento do comercio, e consequentemente das cidades e 

das populações urbanas, uma mudança de valores. A terra passa a dividir com o comércio o 

papel de fonte de riqueza. O comércio começa a se impor e a organizar um espaço compatível 

com seus valores e modo de vida. (CARLOS, 2005, p.65) 

As mudanças de ramos são fomentadas por fases desfavoráveis de um período de ocorrência de saturação 

dessas atividades, segundo Santos (2008, p.254) “a pequena quantidade de capital investido permite que o 

artesão ou comerciante mudem de atividade sem muito problema, se a conjuntura faz com que ele sinta a 

necessidade de uma reconversão [...]”.  Essas fases possibilitam que esses agentes do circuito se adaptem a 

diferentes conjunturas se renovando mediante as organizações impostas pelo sistema do espaço urbano.  

A força de renovação e adaptação 
Em relação a renovação, o espaço urbano está em constante transformação essas mudanças resultam da 

necessidade de modernização, modificando as estruturas do território e as tendências de consumo que impõem a 

necessidade da renovação e adaptação resultado de uma nova ordem em que esses agentes são submetidos, 

Santos (2008, p.255) afirma que “a modernização, que é acompanhada por uma mudança na estrutura do 

consumo, repercute diretamente na estrutura do circuito inferior. Esses agentes facilitam então o consumo desses 

produtos, produzindo-os ou comercializando-os com técnicas menos modernas”.  
A cidade enquanto construção humana, produto social, trabalho materializado, apresenta-se 

enquanto formas de ocupação. O modo de ocupação de determinado lugar da cidade se dá a 

partir da necessidade de realização de determinada ação, seja de produzir, consumir, habitar 

ou viver. (CARLOS, 2005, p.45) 

 De acordo com os entrevistados que passaram por processos de adaptações e transformações das 

atividades representados no (gráfico 1), quando questionados sobre as mudanças  de ramo 30% afirmaram que 

essa prática foi necessária quando os ganhos com a atividade foram se reduzindo pela baixa procura e a 

concorrência,  outros representando 30% dos agentes aplicaram adaptações que tiveram como a inclusão a 
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máquina de cartão de credito, e a utilização de recursos para se adaptar a evolução dos meios de comunicação 

para divulgar suas atividades entre os quais fica em destaque as redes sociais como Facebook e o WhatsApp para 

divulgação e ampliação de possíveis cliente são utilizadas até mesmo para entregas de produtos, justificando que 

não se faz necessário pagar para divulgar. Em relação aos 25% dos que mudaram de ponto, eles afirmam que 

essa ação se concretiza pelos altos preços dos alugueis, e os 15% dos agentes que possuem mais de um ramo, 

acreditam que é uma forma que, caso um dos ramos passe por uma fase de declínio é possível se manter na outra. 

Gráfico 1: Adaptações e transformações das atividades 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da aplicação dos questionários, 2017. 

A adaptação dos agentes se apresenta fortemente ligada as condições e ações imposta sobre o espaço 

urbano a medida em que ocorre as transformações e ocupações, esses agentes vão possuir essa habilidade 

empreendedora de lidar com as mudanças dos territórios. De acordo com Santos (2008, p.253) “[...] o circuito 

inferior só pode funcionar através de uma adaptação estreita às condições conjunturais [...]”. As tendências que 

reformulam o território de uma forma cada vez mais rápida, torna-se um elemento que possibilita essas 

transformações e adaptações constantes no espaço urbano de União dos Palmares. Nessa perspectiva, o circuito 

inferior de acordo com Santos (2008, p.38) “é igualmente um resultado da mesma modernização, mas um 

resultado indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam parcialmente ou não se beneficiam dos 

processos técnicos recentes e das atividades a eles ligadas”. Essas reformulações criam um estado constante de 

renovação possibilitando novas formas dos agentes se organizar no espaço urbano.  
Os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo e formam um continuo no 

tempo, mas variam quantitativamente e qualitativamente segundo o lugar, do mesmo modo 

variam as combinações entre eles e seu processo de fusão. Daí vêm as diferenças entre os 

espaços (SANTOS, 2008, p.20). 

O circuito inferior está ligado diretamente à pobreza urbana, uma das principais dificuldades dos agentes 

é poder pagar por pontos melhores pois seus ganhos em alguns casos não são o suficiente para custear esses 

locais a longo prazo, alegando que se apresentam com um certo grau de especulação por se tratar de uma 

localização no centro da cidade. O problema se agrava mais em tempos com menor incidência de consumo.  
Segundo sua capacidade de pagar pelas localizações e de adaptar-se às normas existentes, os 

agentes ocupam certas áreas do meio construído. Entretanto, as localizações não são 

permanentes, mas tendem a ser efêmeras, ao sabor das distintas equações entre o custo da 

localização e a capacidade de agregar valor aos produtos e serviços. (SILVEIRA, 2010, p.6) 

O Estado tem potencial para impor organizações sobre o espaço urbano criando racionalidades que 

estimula uma ordem sobre as conjunturas do território. De acordo com Castro (2005, p.127) “A administração é 

então constituída de um conjunto de organizações que participam da execução de múltiplas tarefas de interesse 

geral que cabem ao Estado”. A resistências dos agentes do circuito inferior criam brechas e alternativas de 

consumo para a população com menor poder aquisitivo. Segundo Santos, (2008, p.201) “Por um lado, no seu 

aspecto atual, as cidades dependem muito das estruturas jurídicas da propriedade do solo urbano, da importância 

do papel do Estado ou de organismos privados interessados na construção[...]”. Essa dependência releva a 

existência de interesses externos influenciadores das dinâmicas urbanas e da pobreza.  
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CONCLUSÃO  
Com a necessidade do consumo, surgi transformações no espaço urbano com a formação de áreas de 

concentração de atividade do circuito inferior. Nesse sentido, a concorrência se apresenta como um dos 

elementos que provoca as ações que geram as renovações e adaptações, bem como as disputas por territórios 

privilegiados. O centro vai possuir componentes que geram um maior fluxo de pessoas, bens e serviços. Esses 

elementos conseguem reunir forças e recursos provocando a aglomeração das atividades do circuito inferior da 

economia urbana em União dos Palmares. o fluxo de pessoas para formação do aglomerado tem um papel 

fundamental tornando-se um fator que cria condições mais favoráveis para a instalações das atividades dos 

agentes do circuito inferior. 

Em razão da intensa busca por lugares mais favoráveis, ocorre as disputas territoriais por pontos que se 

localizam no centro que consequentemente possibilita o aumento dos preços dos pontos estimulando as 

transformações das atividades dos agentes que para se manterem nessas locais se adaptam em um processo 

contínuo de renovação. Em relação a essa renovação, o espaço urbano está em constante transformação e que 

essas mudanças são resultados da necessidade da modernização que por sua vez modifica as estruturas do 

território e consequentemente cria tendências de consumo. Destarte, há uma imposição que submete os agentes 

do circuito inferior a buscar constantemente reagir, renovar ou adaptar suas atividades para prosseguirem 

sobrevivendo. 
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RESUMO: Muito se tem discutido atualmente as questões de gênero, tendo as mulheres um enfoque especial. 

A preocupação na busca por uma atenuação da sujeição histórica a qual as mulheres foram e são submetidas é 

assunto indispensável na sociedade, e o direito por sua vez, afirma colocar-se na missão de atentar para esta 

problemática com vistas a resguardar os direitos adquiridos e assegurados constitucionalmente. A complexa 

temática que se coloca no presente artigo é o questionamento dos limites do direito e sua função de pedestal para 

o sustento das relações do sistema capitalista, bem como a reflexão a respeito de não ser possível uma verdadeira 

extinção do patriarcado dentro dos marcos do atual modo de produção. A abordagem nos permite ponderar 

acerca dos ataques e os percalços que continuam sendo enfrentados pelas mulheres no século XXI. 

PALAVRAS CHAVE: Marxismo, Direito, Gênero. 

The patriarchy stabs and women are still bloodied: the insufficiency of the 

legality for an effective emancipation 

ABSTRACT: Much has been discussed at present on gender issues, with women having a special focus. The 

preoccupation in the search for an attenuation of the historical subjection to which women have been and are 

submitted is an indispensable subject in society, and the Law, in its turn, affirms to put itself in the mission of 

paying attention to the problematic of the women with view to safeguard the rights acquired and constitutionally 

guaranteed. The complex thematic that is putted in the present article is the questioning of the limits of the right 

and its function of pedestal for the sustenance of the relations in the capitalist system, as well as the reflection on 

not being possible a true extinction of the patriarchy within the milestones of the current mode of production. 

The approach allows us to ponder about the attacks and mishaps that continue to be faced by women in the 21st 

century. 

KEYWORD: Marxism, Law, Gender. 

 

INTRODUÇÃO  

 

É analisada desde a gênese da luta feminina por espaço e direito à voz a partir do século XVIII, 

tomando como suporte teórico a perspectiva marxista e como esta foi importante para a conquista de inúmeras 

reinvindicações e exigências não apenas da própria classe trabalhadora, como também na evolução da 

consciência das mulheres no sentido de despertar para o seu pertencimento de classe.   

O pensamento de Alexandra Kollontai é amplamente abordado em razão de sua enorme contribuição à 

história do movimento feminista classista, defendendo a construção de uma sociedade emancipadora, pautada em 

novas relações de produção com o fim da propriedade privada, pois só assim é que seria efetivamente realizável 

uma nova moral sexual, tendo como basilar o sentimento de camaradagem. Além de ter como base o próprio 

Marx, foi extremamente influenciada por Engels, que observa o advento da propriedade privada como conditio 

sine qua non da geração de antagonismos nas relações que outrora ocorriam sem uma hierarquia de valores. 

Para que se faça a intercomunicação dessas ideias com o direito, são apresentadas brevemente as 

concepções jurídicas marxistas do período em que a Revolução Russa (1917) estava em pleno defloramento, 
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através de Stutchka e Pachukanis. A Revolução Russa estourou, e com ela, avanços na obtenção de direitos para 

as mulheres a fim de se constituir uma igualdade, que não passou de etapa formal, na medida em que na 

realidade, as relações ideológicas patriarcais de poder e desigualdade prevaleciam.  

 

Nesse sentido, pretendemos entender o cenário que as mulheres viveram nessa época na Rússia, as 

conquistas e reflexões levantadas, bem como seus impactos atualmente, tentaremos desvendar a partir da ótica de 

Alexandra Kollontai alguma relação entre a opressão das mulheres e o direito, posto não ter escrito 

especificamente concepções jurídicas em suas obras. Tendo este intuito em vista, é imprescindível que se faça 

uma concisa digressão sobre as visões de direito marxista do período em questão, representadas aqui 

especialmente por Stutchka e Pachukanis.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para desenvolver o presente trabalho foi escolhido o método dialético através de uma pesquisa 

bibliográfica de natureza qualitativa. A metodologia é centrada a partir de uma visão crítica do direito que retira 

seu fundamento no marxismo, esclarecendo as especificidades contraídas pelo poder do aparato jurídico no 

capitalismo, imprescindível para sua própria lógica de reprodução. Com efeito, esta linha de raciocínio é 

amplamente explicitada por Pachukanis aos marcos da Revolução Russa, sendo considerado um dos teóricos 

mais importantes no campo do direito, extraindo de maneira mais pontual, a partir dos escritos de marxistas, 

reflexões acerca da ideologia jurídica burguesa, sobretudo em sua obra prima: Teoria Geral do Estado e 

Marxismo (1924).  

Além de Pachukanis, ainda surgiram outras duas grandes correntes teóricas no período de transição 

socialista na Rússia, no que diz respeito a uma concepção específica do direito, sendo elas a de Reisner e a de 

Stutchka, no entanto, por não haver relação direta com a proposta do presente estudo, não vamos nos deter a 

Reisner. Para que se alcance o objetivo de investigar o contexto das mulheres no período em questão, a pesquisa 

se respalda no pensamento de Alexandra Kollontai, uma mulher a frente de seu tempo e com uma indiscutível 

atualidade em seu pensamento, visto sua grande contribuição não se limitar apenas aos movimentos de esquerda, 

pois abrange não apenas o papel da mulher como um todo na história da humanidade, mas também a ampla 

participação política popular. Portanto, para compreendermos os entrelaces do direito em seu pensamento, é 

preciso entender as próprias ideias expostas nas obras de Kollontai.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Vivemos sob um sistema capitalista de supremacia patriarcal. Existem tantos significados nessa 

afirmação quantos forem possíveis, visto que tal assunto, por ser de tamanha profundidade, gera inúmeras e 

complexas discussões. A história nos mostra que a opressão contra as mulheres não é algo recente, ao contrário, 

possui bases materiais e se insere no quadro da luta das mulheres por sua real emancipação. Não requer muito 

esforço perceber que houve avanços significativos no que tange a um maior reconhecimento das mulheres como 

seres humanos capazes de existirem sem precisarem se submeter a um homem, porém, estes avanços somente 

foram conquistados através de um árduo e persistente enfretamento às relações de gênero impostas que tanto 

abafavam a voz das mulheres.  

Dentro desse contexto, o movimento feminista cumpre papel fundamental, sendo o meio encontrado 

para se buscar melhores condições e equidade de gênero em uma sociedade na qual o ranço patriarcal abarca 

brutalmente todas as esferas da vida das mulheres. Durante o século XIX a proporção tomada pela movimento 

feminista foi gigantesca, unindo cada vez mais mulheres ao redor do mundo, dando lugar a uma conjuntura 

crucial às feministas socialistas para a divulgação da posição de relevância das mulheres, visando à 

transformação radical da sociedade em oposição ao feminismo burguês. 

As manifestações das mulheres socialistas eram progressivamente impulsionadas, e em julho de 1917 

conquistaram o direito ao voto. Endossavam incansavelmente a oposição à sociedade burguesa, tendo algumas 

líderes grande destaque nesta luta tanto pela sua libertação, na condição de mulher, quanto pela libertação dos 

trabalhadores, na sua condição de existência e pertencimento àquela classe ou consciência a respeito da opressão 

que a mulher trabalhadora sofre constante e agressivamente em sua pele no cotidiano; algumas delas foram: 

Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa de Luxemburgo e Inês Armand, que defendiam o feminismo classista, 

ou seja, é tomam como base a linha filosófica marxista do materialismo histórico dialético. De acordo com essa 

perspectiva, a realidade social é composta por um conjunto de partes articuladas que expressam a totalidade, 
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sendo cada uma dessas partes, em si mesma, uma totalidade, com maior ou menor nível de complexidade, 

salientando Tonet (2013, p. 96) que “há uma relação dialética entre o todo e as partes, sendo, porém, o todo o 

momento determinante”.  

 

Seguindo este raciocínio, Alysson Leandro Mascaro (2013) afirma que o Estado no capitalismo cumpre 

o papel de um ente que se institucionaliza e se move no sentido de regulamentar uma pluralidade de 

comportamentos, atos e relações sociais. Ressalta ainda que existem determinadas relações sociais necessárias 

para que a sustentação jurídica que temos, seja precisamente assim e não de outra forma, ao ponto que “no 

edifício das relações sociais capitalistas, o direito é o andar mais próximo e contíguo ao pavimento do Estado” 

(2013, p. 04).  

Sob as circunstâncias de tomada do poder pelos bolcheviques em outubro de 1917, as reivindicações de 

reorganização da política e assentamento da ordem  instigam um agitado debate sobre o espaço de atuação do direito 

dentro do processo revolucionário, e eis que entra em cena, com um dos papeis de protagonista, a imagem de Petr 

Ivanovitch Stutchka. Foi o primeiro Comissário do Povo para a Justiça, ao ritmo em que decorria a Revolução, e 

também no governo comandado por Lenin, amadurecendo seu pensamento no seio da militância do movimento 

comunista russo. Stutchka notou que na consciência jurídica revolucionária existiam vivas marcas de uma 

consciência burguesa do direito, e que o dilema estaria solucionado com a formação de tribunais controlados por 

operários, visto que o entrave se situava no fato de não existir, até então, outra consciência no imaginário social 

que não a burguesa. 

Como um artifício da luta de classes, o direito não poderia ser pensado somente como uma concepção 

estritamente burguesa, pois com a tomada do poder pelos trabalhadores, haveria a chance de se ter um direito 

proletário. Porém, Stutchka revela um ponto de vista intermediário com relação a um direito socialista, já que 

admite este ser possível somente em um momento de transição (porque está fadado a ir se definhando até 

sucumbir), todavia, sempre ressalta o “grande papel que corresponde ao direito, em todas as épocas de transição, 

como ‘propulsor da história’. Dentro desses limites e nesta acepção podemos falar de um direito revolucionário” 

(STUTCHKA, 1988, p. 93). 

Em Evgeny Pachukanis, nos deparamos com um grande jurista russo que influenciou amplamente 

intelectuais de esquerda – aqueles que conseguiram captar a profundidade de sua teoria e entendê-la – pela 

contundência e significado de seu raciocínio, empreendendo uma cuidadosa jornada na elaboração de uma 

apurada teoria do direito, na qual se faz perceptível a estreita relação do direito com o capital. 

Apesar de tomar como pressuposto um aspecto partilhado por outros estudiosos marxistas do direito (o 

de que o Estado e o direito têm um cunho classista e estão atados ao processo de expropriação do trabalho), 

diferentemente dos outros, Pachukanis evidencia ser extremamente paciente com relação aos assuntos do direito, 

o que lhe acarreta uma maior abrangência e clareza sobre a realidade social. Para este jurista soviético, o Estado 

e o direito não são mecanismos genéricos de dominação de classe, posto que Pachukanis “parte do direito como 

um dado específico da realidade do capitalismo” (MASCARO, 2016, p. 412). “Captar a especificidade do direito 

é o empreendimento pachukaniano, que limpa o entendimento dessa generalidade”. (MASCARO, 2016, p. 412). 

Mascaro (2016, p. 415) é esclarecedor quando coloca que “as relações jurídicas, identificadas às relações 

mercantis, só existem como tal a partir de um sistema generalizado de trocas, isto é, a partir de um sistema de 

trocas mercantis capitalistas”.  

A descoberta de Pachukanis a respeito da identificação do direito às relações mercantis faz que com 

chegue ao âmago da especificidade jurídica no pensamento marxista. Mascaro (2016) ratifica que tal 

especificidade só acontece no capitalismo, quando há a institucionalização dos mecanismos jurídicos, a sua 

operacionalização técnica, pois o direito não se trata unicamente de um instrumento da classe dominante contra a 

dominada, já que se assim fosse, seria tal como as forças armadas, a grande mídia, a religião (elementos que 

também servem a dominação de uma classe sobre outra).  

Apesar de Alexandra Kollontai não ter discutido pontualmente o direito em suas obras, nunca deixou de 

frisar a capacidade nociva que este tem, por servir como um dos mais poderosos mecanismos da burguesia, que 

acaba por inferiorizar a mulher e reforçar o punhal do patriarcado com o intuito de assegurar a permanência da 

relação conjugal, atuando como protetor da propriedade privada. Parte do entendimento de que a renovação das 

relações de produção e da base econômica sobre o eixo da coletividade produzirá mudanças na moral sexual, e 

consequentemente, na família, bem como a geração de princípios mais felizes, que correspondem, sobretudo, aos 

sentimentos de solidariedade e camaradagem.  
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Em A nova mulher e a moral sexual (2011), aborda a problemática do amor de acordo com os valores 

burgueses, e se propõe a compreender a questão da mulher considerando a estrutura dominante capitalista, em 

razão da família e dos meios de produção servirem de baluarte para a manutenção do poder vigente (não é à toa 

que o capitalismo toma o patriarcado como comparsa imprescindível para a exploração e preservação do status 

quo). É indispensável a associação da luta contra a desigualdade entre os sexos e contra a percepção da mulher 

como propriedade do homem, daquela que almeja uma a alteração nos marcos da realidade social, em vista 

disso, Kollontai é dura na crítica à postura de camaradas que retrocedem em suas ideias quando se apegam aos 

velhos preconceitos e a posturas que não conduzem com as mudanças que defendem.  

É preciso tirar desta moral sexual “a auréola do inviolável imperativo categórico. Harmonizar a moral 

sexual com as necessidades vitais e práticas e com as exigências da vanguarda da humanidade é tarefa [...] que 

requer forçosamente a atenção reflexiva e consciente de todos os programas socialistas” (KOLLONTAI, 2011, p. 

27), uma vez que o funcionamento daquela, leva a humanidade a uma “degenerescência ininterrupta” (ibidem, p. 

26). Diante disso, a emancipação feminina só acontece, segundo Kollontai, se estiver associada à emancipação 

da classe operária dentro da perspectiva da luta de classes, em que seu triunfo concerne à extinção da 

propriedade privada, do Estado, da família monogâmica, do direito, da exploração do homem pelo homem, do 

patriarcado, enfim, todos os elementos que propiciam à sociedade de classes insistir em respirar, segundo sua 

lógica sociometabólica (MÉSZÁROS, 2008), mesmo estando podre. 

Avanços impressionantes foram conquistados a partir de Revolução de Outubro, inclusive, em inúmeros 

países atualmente, muitos desses avanços ainda não foram obtidos, persistindo na pauta das reivindicações do 

movimento feminista. Pela primeira vez na trajetória russa, a questão da mulher foi debatida e colocada como 

um dos entraves para a chegada ao comunismo, por isso, através das legislações se iniciou o andamento da 

ruptura com as velhas tradições. A Constituição Soviética de 1918 introduziu a “obrigação universal de 

trabalhar”, sem distinção (RSFSR, Constituição soviética, 1918, Capítulo II, artigo 3); também reconheceu os 

“direitos iguais de todos os cidadãos” (ibidem, Capítulo V, artigo 22); outro ponto importante foi o direito de 

eleger e ser eleito nos Conselhos (Soviets), independente de religião, nacionalidade, raça ou sexo (ibidem, 

Capítulo XIII, artigo 64). 

Entretanto, precisamos remontar ao fim da guerra civil, pois a situação era desoladora e a aplicação das 

leis era tarefa difícil ao se confrontar com as condições reais. Irene Maestro (2014, on-line) reitera que “a criação 

de lares para crianças e o projeto de educação auto gestionária, onde pudessem desenvolver livremente suas 

capacidades, foram desastrosos: instituições precárias, insuficientes, [...] e dificuldade de o Estado arcar 

econômica e socialmente com tal política”, e no momento em que a Nova Política Econômica (NEP) entrou em 

voga, a precariedade penetrava cada vez mais neste quadro. 

Sob um discurso cínico de que as condições materiais estavam melhores, foi disseminada a ideia de que 

os vários direitos criados já não tinham mais razão de existir. Isto desonerava o Estado da responsabilidade pela 

socialização das atividades fundamentais para a reprodução da família, e onerava as mulheres que assumiam esse 

trabalho. O primeiro país do mundo a legalizar o aborto foi a União Soviética, no entanto, essa providência foi 

tomada não por reconhecer plenamente o direito da mulher em relação ao seu corpo, mas de reconhecer como 

um infortúnio inevitável devido o contexto penoso em que ainda se encontravam as mulheres.  

As ações feitas pelo governo muitas vezes acabavam sendo descumpridas ou distorcidas na realidade, e 

com a chegada de Stálin ao poder, o que acontece é que a situação se agrava e tem início uma série de 

retrocessos amputadores da emancipação das mulheres. A ordem agora deveria ser de refrear direitos. 

Claramente o que acontecia era uma total distorção do que é o marxismo científico. A teoria que tinha 

impulsionado o início da Revolução foi abandonada, rasgada, esquecida. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Levando em conta as convergências e divergências, o pensamento de Kollontai guarda grande 

semelhança com o de Pachukanis. Os aspectos considerados por ambos sobre Estado e Direito se estreitam e 

suas trajetórias também se assemelham quando considerado que a facção Oposição Operária, da qual Kollontai 

era membro, era tida como uma das alas mais radicais do Partido Comunista Bolchevique, e Pachukanis também 

tinha sua radicalidade exposta nos anais de sua teoria jurídica marxista, que vinha para defender com afinco o 

fim do Estado.  
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Os escritos de Kollontai vieram alguns anos antes dos de Pachukanis, do que podemos concluir que 

Kollontai fazia suas formulações durante as acaloradas discussões e desacordos no interior do partido quanto à 

direção do Estado Revolucionário em um panorama de adversidades gritantes, além de cada qual aprofundar o 

posicionamento em seus campos, no que se tem Kollontai com economia política, e Pachukanis com o direito. 

Contudo, sua proeminente contribuição sobre a conexão entre capitalismo e patriarcado não deve ser de 

modo algum desconsiderada. O legado desta revolucionária faz com que se acenda nas mulheres, mais do que 

nunca, a chama da reflexão sobre os limites impostos pela lógica capitalista à libertação feminina. Temos visto 

cada vez mais os números estarrecedores de violência contra a mulher, que, aliás, não só vemos como 

presenciamos em nosso cotidiano, existindo até quem queira invisibilizá-los. Claramente esta invisibilização é 

uma vã tentativa de encobrir aquilo que salta aos olhos, pois, a própria realidade se encarrega de se sobrepor à 

dissimulação, nos obrigando a perceber a complexidade desse problema. Violências dos mais variados tipos 

acontecem: física, sexual, moral, psicológica, e uma infinidade segue essa lista.  

As mulheres são tolhidas do direito sobre seu próprio corpo quando, legalmente, o Estado as proíbe de 

realizarem um aborto seguro, deixando-as (especialmente as pobres) à mercê de si mesmas, na iminência de 

terem suas vidas ceifadas. O Estado deve ter consciência que através de sua mão (in)visível, dilacera as mulheres 

quando não presta uma assistência minimamente adequada às vítimas que sofreram violências tipificadas na Lei 

Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) ou na Lei do Feminicídio (Lei n° 13.104/2015), por exemplo. Isso quando 

as vítimas denunciam, visto que, muita das vezes, têm medo de haver represálias maiores, têm receio do 

julgamento moral da sociedade machista na qual estão inseridas, acreditam que haverá impunidade, dependem 

financeiramente do agressor, não sabem a maneira de proceder (onde ou com quem buscar uma ajuda 

apropriada), e outras razões.  

O Estado e o direito revelam (e a história não nos deixa mentir) o papel de instrumento da classe 

dominante que exercem, quando, no século XVIII, ao introduzir as mulheres no mercado de trabalho no período 

da Revolução Industrial, ocorre sua a absorção pela maquinaria de exploração capitalista, na qual é estratégico 

que os direitos sociais das trabalhadoras sejam garantidos de maneira muito mais limitada do que os dos homens, 

sob o pretexto de uma suposta inferioridade mulheres. O direito tenta, com o passar dos anos, abarcar e amenizar 

esta desigualdade através de textos legais, como no caso da Constituição brasileira de 1988 que prevê a 

igualdade entre os sexos, porém, na realidade, as mulheres não detêm as mesmas condições que os homens.  

Se a União Soviética, tão progressista no período inicial da Revolução de Outubro, foi pioneira nos 

direitos das mulheres e ainda assim não houve a emancipação efetiva das mesmas, pois somente a obtenção de 

mais de direitos não garante sua liberdade do jugo patriarcal, então se imagine com medidas de austeridade tão 

explícitas como as apresentadas cinicamente na atualidade. A dupla perfeita (Estado e Direito) subserviente ao 

Monsieur le Capital continuará de mãos dadas aos interesses patriarcais enquanto o capital não for destruído, 

visto que não pode ser reformado ou controlado, nem muito menos humanizado, tal como conclui Mészáros 

(2002). 
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RESUMO: Essa pesquisa é fruto de reflexões desenvolvidas no seio do Grupo de Estudos em Geografia 

Cultural do Sertão Alagoano (GEEGCSA) da Universidade Federal de Alagoas - Campus do Sertão, a mesma 

tem como intuito a análise sobre O Ritual do Rei dos Peixes, o qual é um grande elemento da identidade do 

etnônimo Katokinn, demonstrando sua importância para a esse grupo indígena. A comunidade estudada está 

situada no município de Pariconha – AL no Alto Sertão Alagoano. Essa pesquisa qualitativa possui um caráter 

investigativo e para isso utilizamos a Geoetnografia como método, por considerarmos que ela é capaz de nos 

auxiliar a chegar ao nosso objetivo, que é compreender a festa e seus significados, e para isso consideramos 

importante estar inseridos, para ter um contato maior com os sujeitos pesquisados e com a própria festa. 

Utilizaremos como categoria de análise o território e a cultura. Este artigo foi construído a partir do arcabouço 

teórico dos seguintes autores Mota (2009), Claval (2007), Bonnemainson (2002), Souza (2013 e 2015) e Vieira 

(2013), possibilitando compreender o Ritual do Rei dos Peixes e sua importância para manifestação cultural da 

comunidade Katokinn. 

 

PALAVRAS CHAVE: Comunidade Indígena, Cultura, Geoetnografia. 

The Ritual of the Fish King: Affirmation of the ethnic identity Katokinn, 

Pariconha-AL 

 
ABSTRACT: This research is the result of reflections developed within the Group of Studies in Cultural 

Geography of Sergão alagoan (GEEGCSA) of the Federal University of Alagoas - Campus do Sertão, the 

purpose of this research is the Ritual of the King of Pisces, which is a great element of the identity of the 

Katokinn ethnonym, demonstrating its importance for this indigenous group. The studied community is located 

in the municipality of Pariconha - AL in Alto Sertão alagoan. This qualitative research has an investigative 

character and for this we use Geoethnography as a method, considering that it is able to help us reach our goal, 

which is to understand the celebration and its meanings, and for this we consider it important to be inserted, to 

have a greater contact with the subjects researched and with the party itself. We will use as territory analysis and 

culture. This article was constructed from the theoretical framework of the following authors Mota 2009, Claval 

2007, Bonnemainson 2002, Souza 2013 and 2015 and Vieira 2013, making possible to understand the Ritual of 

the Fish King and its importance for cultural manifestation of the Katokinn community 

KEYWORDS: Indigenous Community, Culture, Geoethnography. 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo é fruto de pesquisas desenvolvidas no seio do Grupo de Estudos em Geografia Cultural 

do Sertão Alagoano (GEEGCSA) da Universidade Federal de Alagoas - Campus do Sertão, tendo como objetivo 

analisar através do método geoetnográfico o Ritual do Rei dos Peixes da comunidade indígena Katokinn, situada 

na área periférica do município de Pariconha-AL. Tal objetivo visa compreender como ocorre a manifestação 

cultural na identidade dos moradores da comunidade. Segundo Souza (2015, p. 363) “O Sertão de Alagoas é, ao 

mesmo tempo, fonte de riqueza e o cenário da adversidade entre migrantes de categorias sociais e espaciais 

diferentes. É uma geografia singular entre o vivido, o vivo, o imaginário e o simbólico entre espaço natural e 

lugar sociocultural do sertão.” Nesse sentido, utilizaremos de estudos voltados para a compreensão do 
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identitário, do cultural e do territorial das manifestações culturais sertanejas. Estas, por sua vez são fundamentais 

no enriquecimento cultural da região, pois é vasta a diversidade nela encontrada. 

A relevância desse tema surge da possibilidade de pensarmos nas contribuições multiculturais que o 

sertão proporciona, além disso, os estudos voltados para comunidades indígenas são fundamentais visto que os 

mesmos estão sofrendo fragmentações, como aponta Mota (2009, p. 24): 

 

Tais grupos indígenas têm enfrentado vários obstáculos e problemas, alguns de 

origem socioeconômicas, mas que são interdependentes de elementos próprios do 

imaginário social brasileiro, a fatores de origem simbólicas que, no entanto, são 

primordiais para legitimação das comunidades. Idéias pré-concebidas sobre a 

autenticidade, cultura original e legitimidade foram a base de consideráveis desses 

problemas vividos por comunidades que foram forçadas a abrir mão, entre outras 

coisas de sua língua ancestral. E está é apenas a base da avalanche de sinais 

identitários perdidos. 

 

Nesse contexto, é pertinente compreender que as manifestações culturais, as crenças e rituais da comunidade, 

apesar de terem sido centro de mutações até os dias de hoje, são importantes para o resgate cultural indígena, 

sendo essencial para afirmação da identidade étnica das comunidades. O ritual do Rei dos Peixes tem sua 

expressão ritualística, assim, tal ritual vem sendo um grande formador da identidade do etnônimo Katokinn. 

Nesse aspecto, tendo em vista o fato de que as comunidades em geral têm seu papel cultural para com a 

sociedade, Claval (2007, p. 114) aponta que:  

“Uma comunidade serve de modelo (fala muitas vezes hoje de paradigma) a toda 

uma serie de unidades sociais e culturais: um pequeno grupo coeso, onde os 

membros estão ligados por relações de confiança mutua, pode se multiplicar por 

emigração ou se estender para englobar um grande número de pessoas ligadas por 

traços fundamentais de cultura”. 

Desse modo, o objetivo geral do trabalho é mostrar a importância da manifestação cultural do ritual do 

Rei dos Peixes na comunidade indígena Katokinn, que por sua vez possibilita a comunidade contato com os 

membros da mesma, com suas entidades sagradas, e consequentemente com sua identidade indígena. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
  

Para a concretização do objetivo exposto, foi utilizado como principal método a geoetnografia, onde a 

“[...] pesquisa que tenta enlaçar a prática da etnografia e o olhar geográfico. Um esforço decorrente da 

necessidade de abarcar novas visões, lançando um olhar curioso, penetrante, aberto a significados diferentes, 

articulando saberes e pessoas, informações e lugares [...]” (SOUZA, 2013, p. 13). Tal método foi fundamental 

para analisar e compreender a comunidade estudada, essa técnica consiste na inserção do pesquisador no objeto 

de estudo, no nosso caso, a vivência in loco junto à aldeia indígena Katokinn, o que permitiu um maior 

aproveitamento na constatação dos resultados, mediante a realização de entrevistas com pessoas da comunidade 

com a finalidade de identificar as demandas e ações coerentes para norteamento da pesquisa. 

Também foi usado como recurso metodológico o arcabouço teórico dos seguintes autores: Mota (2009), 

Claval (2007), Bonnemainson (2002), Souza (2013 e 2015) e Vieira (2013), que por sua vez explanam sobre 

comunidades em contexto cultural e identitário fundamentando a pesquisa realizada. 

O período da inserção do aluno-pesquisador no objeto de estudo foi no início do ano de 2017, visto que o 

Ritual do Rei dos Peixes é realizado no mês de Fevereiro. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

A comunidade indígena Katokinn, é uma organização própria que teve reconhecimento étnico em 2003. 

Segundo a cacique da comunidade, o etnônimo Katokinn surgiu da origem da própria aldeia, através de “[...] um 

sonho que a mesma teve emitido pelos encantados, no qual, em um pedaço de pau estava contido com tinta 

branca o nome da comunidade [...]”. 

Os tataravôs da cacique da aldeia possuíam três tarefas
24

 de terra localizadas em Pariconha, AL, em 1923. 

O proprietário da terra doou o pedaço de chão para um índio chamado Zé Luca, de origem Pankararu, que foi 

trazendo seus familiares, somando dez famílias ao todo. Essas famílias de origem Pankararu, aldeia localizada 

                                                           
24

 Em Alagoas uma tarefa de terra equivale à 3.025 m
2
 do terreno. 
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em Brejo dos Padres, Tacaratu-PE, trouxeram consigo suas culturas e tradições, com isso houve uma 

ressignificação dessa cultura sendo as raízes primordiais a cultura Katokinn.  

As manifestações acerca das festas da comunidade, como o Ritual dos Reis dos Peixes, tornam-se 

relevante no viés do quanto essas expressões ritualísticas e culturais aproximam os membros das comunidades a 

compartilharem sua própria cultura em vida social. Para Claval, (2003 p. 131) “[...] as festas manifestam-se em 

procissões, danças, musicas, espetáculos. Cada um é um por sua vez ator e espectador e vive um momento de 

intensa emoção, de comunhão e de evasão. O sentimento de pertencer coletivamente é mais forte [...]”. Nesse 

sentido, o Ritual do Rei dos Peixes aproxima os índios da comunidade para o envolvimento coletivo através de 

danças e músicas, além do compartilhamento do alimento consagrado no ritual: O peixe. Além disso, a festa 

fortalece o sentimento de pertencimento, reconhecimento e aproximação com as entidades sagradas da 

comunidade.   

É importante frisar que a comunidade atualmente sofre com dificuldades em diferentes âmbitos, dentre 

estes, estão a negação dos direitos a propriedade da terra, e o acesso aos direitos assistenciais, mas, apesar dos 

obstáculos vivenciados, a aldeia segue mantendo suas tradições e costumes até os dias de hoje, reavivados 

através de seus símbolos e manifestações culturais, como o Ritual do Rei do Peixes, no qual é essencial para a 

cultura Katokinn, visto que as festividades que ocorrem na comunidade são os principais fatores que 

incrementam o seu etnônimo.  

Na Figura 01, observa-se o terreiro onde são praticadas as festas e rituais da comunidade. 

 

Figura 01 – Terreiro da Comunidade Katokinn. 

 

 
 

Autora: OLIVEIRA, Amanda. 

Fonte: Pesquisa de campo, Dez. 2016. 

 

A comunidade realiza suas festividades no terreiro situado na própria aldeia, pois o mesmo é considerado 

sagrado para os membros, tornando-se elemento essencial para as manifestações culturais ocorridas nesse 

espaço, tanto pelo os benefícios naturais que a área proporciona quanto pelo o apego sentimental e espiritual nele 

depositado. Assim o terreiro é considerado um grande elemento para a aldeia, tornando-se essencial para as 

expressões culturais do povo Katokinn. 

Nesse aspecto o território se mostra como componente indispensável para a cultura indígena, conforme 

elucida Bonnemainson (2002, p. 97), quando afirma que “[...] assim como toda cultura caminha par a par coma 

ideia de etnia, toda cultura se encarna, para além de um discurso, em uma forma de territorialidade. Não existe 

etnia e ou grupo social que, de uma maneira ou de outra, não tenha se investido física e culturalmente num 

território [...]”.  Nesse viés, as comunidades indígenas utilizam e necessitam do uso do território para suas 

práticas, tendo em vista que o mesmo é usando para atividades agrícolas para manutenção da tribo, além disso, o 

seu uso também está atrelado as suas ações religiosas, o território é, portanto, um fator crucial para as culturas 

indígenas.   

Em primeiro plano, a origem do Ritual do Rei dos Peixes se deu através de um peixe, que de acordo com 

relatos da cacique Katokinn, “[...] foi encontrado uma pedra dentro da barriga do peixe pescado em torno da 

comunidade [...]”, o qual era uma semente identificada pelos indígenas como encantada. A partir disso, a 

comunidade indígena, todos os anos, no segundo Sábado do mês de Fevereiro, sempre no período noturno, 

realiza o ritual do rei dos peixes. 
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 Segundo Claval (2003, p. 156-157) 

 

[...] Os ritos correspondem a isso. A dança prepara o transe: a divindade então 

penetra no indivíduo que age e fala em seu nome. O sacrifício reata a aliança com as 

forças que comandam o mundo: ele permite captar sua atenção, acalmar a sua cólera 

e atrair boas graças através de oferenda ou imolando um ser, cujo sangue redime a 

faltas de todos.  

 

Nesse viés Claval (2007) elucida a relação dos rituais com a dança e os sacrifícios, onde os mesmos são 

importantes para que a celebração aconteça. A festividade do Rei dos Peixes é realizada pelos homens (moços) 

que, vestidos com o Praiá
25

 (Figura 02), incorporam os encantados, caracterizando-se como um momento que 

sucede a preparação do ritual. Primeiramente, os envolvidos na ação precisam passar por um processo de 

purificação que ocorre no poró
26

, são proibidos de ingerirem bebidas alcoólicas e praticarem relações sexuais, 

por conseguinte são lavados com ervas sagradas, além disso, todos fumam o campiô
27

, que antes de levar a boca 

fazem o sinal da cruz. 

 

 

Figura 02 – Praiás 

 

 
Autora: OLIVEIRA, Amanda. 

Fonte: Pesquisa de campo, Fev. 2017. 

 

A identificação e definição do etnônimo Katokinn deu ao grupo uma identidade étnica, assegurada na 

raiz Pankararu e passada oralmente pelos espíritos dos antepassados. O Rei dos Peixes ocorre através dos 

Encantados da cosmologia mística e ritualística. Desse modo, a identificação do "moço" do Rei dos Peixes, é 

feita a partir do praiá
 
traseiro, onde se caracteriza com um tipo de manto nas costas de cor azul e com um 

desenho do peixe (Figura 03). 

Figura 03 – O Rei dos Peixes 

                                                           
25

    Homens que dançam cobertos com uma roupa fabricada com fibras do cipó caroá. 
26

 Lugar sagrado de acesso exclusivo dos homens, no período de preparação e durante os rituais. 
27

 Espécie de fumo feito com ervas para rituais indígenas. 
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Autora: OLIVEIRA, Amanda. 

Fonte: Pesquisa de campo, Fev. 2017. 

 

 O ritual se inicia com os praiás seguindo os cantadores para a dança presente na cerimônia, além disso, 

a comunidade toca o instrumento maracá e cantam a música do Rei dos Peixes: “Chega, chega, chega Rei dos 

Peixes, no terreiro para trabalhar. Rei do peixe é do homem é do fundo do mar e do coroá”.  

No seguimento do ritual é preparado o peixe (Figura 04), onde primeiramente é dado aos praiás, nos 

quais são abençoados por todos eles, além disso, todos os praiás comem o alimento no poró, somente depois o 

alimento é servido para toda a comunidade. 

 

Figura 04 – Alimento do Ritual 

 

 
Autora: OLIVEIRA, Amanda. 

Fonte: Pesquisa de campo, Fev. 2017. 

 

 Na festividade do Rei dos Peixes todos podem participar, até mesmo quem não pertence a comunidade. 
Porém o ritual indígena ocorrido é mantido em sigilo para os não indígenas, fortalecendo assim sua identidade 

cultural da comunidade. Nesse viés, “o segredo dos povos indígenas em não revelar seus mitos e significados dos 

símbolos é a garantia de manutenção de suas práticas religiosas e fortalecimento da identidade étnica diante da 
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sociedade nacional.” (VIEIRA, [s. d.], 2013, p. 13). Nesse aspecto, as manifestações ao Ritual do Rei dos Peixes 

possuem seus valores culturais, simbólicos e imaginários, tendo em vista que ele faz parte de uma esfera cultural, 

sendo, portanto, um grande elemento de formação da identidade do povo Katokinn. 

Vale salientar, segundo a comunidade que o Rei dos Peixes faz parte da liderança da tribo, assim, em 

seu ritual, ele é prestigiado à liderança da festa, logo, o seu significado místico é importante para toda a 

comunidade. Porém com a exceção do ritual, o Katokinn sempre fica na liderança, pois é considerado o chefe e 

dono da tribo. 

        Por fim, vemos que o ritual do Rei dos Peixes é essencial para a legitimação do etnônimo Katokinn, uma 

vez que o mesmo aproxima os indivíduos da comunidade a compartilhar suas vivências, com suas entidades 

sagradas e com a natureza, sendo um momento fundamental para a preservação dos costumes e tradições desses 

povos indígenas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A partir do que foi exposto, pode-se concluir que as manifestações ritualísticas étnicas, a exemplo do 

Ritual do Rei dos Peixes, são fundamentais para o enriquecimento da cultura de um território. Nesse aspecto, 

vemos que a comunidade Katokinn possibilita ao município de Pariconha maiores diversidades sociais, 

sobretudo, cultural para sua localidade. 

 É importante salientarmos que para a concretização da analise exibida foi essencial o estudo a partir da 

geoetnografia, possibilitando um contato direto com o objeto de estudo, tendo assim uma visão mais clara sobre 

os costumes e festividades que aquela determinada comunidade possui, além disso, foi indispensável pelo fato da 

falta de trabalhos realizados sobre a comunidade. 

 Nesse ínterim, podemos ressaltar que o ritual do Rei dos Peixes é importante para a comunidade, tendo 

em vista que rituais e as festas aproximam os membros da aldeia, tornando-se evidente que os índios e 

moradores da mesma sintam-se pertencentes e em cada evento da comunidade possam reafirmar sua identidade 

cultural. 
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RESUMO: O presente artigo tem como propósito realizar uma análise acerca do ordenamento e gestão do 

território em Portugal, a partir de uma leitura sistemática e analítica pautada nos dispositivos legais que norteiam 

a política de gestão territorial do respectivo país, de modo a compreender como a mesma encontra-se 

estruturada. Nesse aspecto, o estudo será desenvolvido a partir da leitura dos respectivos dispositivos legais: 

Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (nível europeu), Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (nível nacional), Programa Regional de Ordenamento do Território (nível regional) e 

Plano Diretor Municipal (nível municipal), de modo a compreender os conceitos e temas intrínsecos aos 

mesmos. A partir da análise, identificamos que os dispositivos supracitados possuem uma estrutura transversal, 

onde os objetivos preconizados englobam a busca pela promoção de um desenvolvimento territorial integrado e 

sustentável, a fim de romper as assimetrias socioeconômicas existentes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ordenamento, Gestão Territorial, Portugal. 

 

Ordinance and management of the territory in Portugal: policies, plans and 

instruments 
 

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the planning and territory management in Portugal, 

from a systematic and analytical reading based on the legal provisions that guide the territorial management 

policy of the respective country in order to understand how it is structured. In this aspect, we will develop the 

study from the reading of the respective legal provisions: European Spatial Development Perspective (European 

level), National Program for Spatial Planning Policy (national level), Regional Spatial Planning Program 

(regional level) and Municipal Master Plan (municipal level) to understand the concepts and themes intrinsic to 

them. From the analysis, we identified that the aforementioned devices have a transverse structure, where the 

objectives advocated encompass the seeking for the promotion of an integrated and sustainable territorial 

development in order to break the existing socio economic asymmetries. 

 

KEYWORDS: Planning, Territorial Management, Portugal. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

As nuances que permeiam o processo de ordenamento do território englobam um conjunto de conceitos, 

estratégias e objetivos que tem por finalidade precípua a promoção de um desenvolvimento territorial que 

proporcione a diminuição das assimetrias econômicas, sociais e territoriais, bem como promova a coesão 

territorial (FERNANDES, 2016). Assim, podemos afirmar “[...] que o ordenamento do território é a tradução 

espacial das políticas económica, social, cultural e ecológica da sociedade [...]” (CONSELHO DA EUROPA, 

1988, p. 09-10). 

Trata-se de um conjunto de elementos que ganhou ênfase a partir da Revolução Industrial, onde se 

percebeu a necessidade de ordenar e planejar as cidades, mediante as novas configurações espaciais que estavam 

a surgir, sendo essas mudanças impulsionadas pelo processo de industrialização que se materializava no espaço, 

o que ocasionou, entre outros aspectos, a migração das populações camponesas para as áreas industriais 

                                                           
28Estudo desenvolvido no âmbito da disciplina Ordenamento e Gestão do Território (Código: 01014042), do curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade de Coimbra, Portugal. 
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(FERNANDES, 2016) Todavia, a grande mola propulsora do ordenamento do território foi o Pós 2º Guerra 

Mundial, onde a sociedade se viu diante da necessidade de reconstruir as cidades arruinadas pelo conflito, 

fazendo com que o ordenamento do território se destacasse como um elemento vital nesse processo de 

regeneração (FERNANDES, 2016). 

Nota-se, neste caso, que as políticas de ordenamento do território foram, ao longo da história, 

desenvolvendo-se e adquirindo grande importância; que o ordenamento do território materializou-se, e 

materializa-se no espaço, a partir das infraestruturas, da acessibilidade, das pessoas e dos serviços 

(FERNANDES, 2016). Partindo desse pressuposto, percebe-se que o ordenamento do território aparece como 

um elemento vital no que concerne à elaboração de estratégias voltadas para o desenvolvimento territorial. 

Nesse aspecto, “o território deve, também, ser analisado enquanto alvo do processo de ordenamento [...]” 

(GASPAR, 2003, p. 02), de modo que “[...] para se alcançar um elevado patamar no entendimento do território é 

necessário o conhecimento da actual realidade sócio-territorial, da sua história, das ideias ou intenções para 

utilizações e transformações futuras” (GASPAR, 2003, p. 02). Entendemos o território enquanto “[...] um espaço 

onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo 

poder [...]” (RAFFESTIN, 1993, p. 143-144), sendo o ordenamento territorial um elemento que surge 

posteriormente, e a partir, do conceito de território (SOUZA, 2011).   

Perante o quadro histórico e conceitual delineado, o presente trabalho tem por objetivo analisar e debater as 

diferentes facetas do ordenamento territorial em Portugal, a partir da análise dos dispositivos legais que norteiam 

as políticas de gestão territorial no referido país, a saber: Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário 

(EDEC), a nível europeu; Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), a nível 

nacional; o Programa Regional de Ordenamento do Território (PROT), a nível regional; e o Plano Diretor 

Municipal (PDM), a nível local.  

 Para tanto, inicialmente desdobraremos nossa leitura acerca da gestão territorial em Portugal; no segundo 

momento, analisaremos o EDEC, o PNPOT, o PROT (da Região Centro de Portugal) e o PDM (do município de 

Aveiro). O estudo terá como escopo a compreensão da estrutura, dos temas e dos conceitos preconizados pelos 

documentos supracitados. 

 

 

A POLÍTICA DE ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO EM 

PORTUGAL: O SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL 
 

A Gestão Territorial engloba um conjunto de dispositivos legais que objetivam estabelecer, através de 

mecanismos jurídicos, estratégias voltadas para a ordenação e gerência dos distintos mosaicos territoriais, em 

suas diferentes esferas: continental, nacional, regional e local (FERNANDES, 2016). Nota-se, portanto, que o 

processo de Gestão Territorial se destaca como um elemento vital no âmbito dos ideais que envolvem o 

ordenamento do território.  

Nesse aspecto, os Estados nacionais possuem um papel de extrema importância, pois cabem a estes, nas 

suas distintas esferas, a missão de estruturar os múltiplos dispositivos jurídicos voltados para a gestão territorial, 

de modo que os mesmos atendam às necessidades e respeitem as especificidades dos diferentes territórios. Em 

Portugal, a política de Gestão Territorial está contemplada, de modo sistemático, através da Lei n.º 31/2014, de 

30 de maio (Lei de bases da política de ordenamento do território e de urbanismo) e do Decreto de Lei nº 

80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Territorial). 

A Lei nº 31/2014, de 30 de maio, estabelece as “ [...] bases gerais da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo [...]” (LEI Nº 31/2014, ART. 1º). Sendo assim, a respectiva lei coloca 

como finalidades da política de uso do solo a valorização das potencialidades contidas no mesmo, a defesa do 

desenvolvimento sustentável, a acessibilidade, a equidade, a requalificação, a união nacional e a participação do 

cidadão. O Decreto de Lei nº 80/2015, de 14 de maio, ainda estabelece as diretrizes de ordenamento do território 

e do urbanismo, a partir da definição dos distintos sistemas de gestão territorial, voltados para os seguintes 

níveis: nacional, regional, intermunicipal e municipal (DECRETO DE LEI Nº 80/2015, ART. 1º).  

Tais níveis foram definidos com base nas Unidades Territoriais para Fins Administrativos (NUTS), 

elemento cujo objetivo é a sistematização do território português em regiões administrativas, possibilitando 

assim a elaboração de estratégias de ordenamento e gestão do território voltadas para as especificidades de cada 

região. Tem-se assim o território configurado em três níveis: NUTS I: Continente; NUTS II: Regiões; NUTS III: 

Intermunicipal (sub-regiões); além das Regiões Autônomas dos Açores e da Madeira, inseridas nas três NUTS 

(FERNANDES, 2016; DIREÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO, 2016).  

Cada nível possui, respectivamente, os seus mecanismos de gestão territorial, estruturados nos seguintes 

dispositivos legais: Âmbito Nacional: Programa Nacional de Ordenamento do Território; Âmbito Regional: 

Programa Regional de Ordenamento do Território; Âmbito Intermunicipal: Programas Intermunicipais de 

Ordenamento do Território; Âmbito Municipal: Plano Diretor Municipal (DECRETO DE LEI Nº 80/2015, ART 

2º). No âmbito Nacional temos, ainda, os Planos Setoriais (que englobam áreas específicas, como saúde e 
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educação) e os Planos Especiais (que englobam áreas consideradas especiais do ponto de vista ecológico, como 

áreas costeiras ou áreas protegidas).  

No âmbito Regional, cabe a cada região portuguesa a elaboração de seu Programa Regional de 

Ordenamento do Território, enquanto que a nível Municipal, os municípios dispõem de autonomia para elaborar 

seus respectivos Planos Diretores Municipais (DECRETO DE LEI Nº 80/2015, ART. 2º). Conforme o Decreto 

de Lei nº 80/2015, de 14 de maio, todos os planos de ordenamento do território, nos diferentes níveis, têm por 

objetivo proporcionar um desenvolvimento assentado, sobretudo, no tocante ao meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável, na participação civil, gestão democrática e na integração (DECRETO DE LEI Nº 80/2015). 

Para tanto, analisamos os significados, os objetivos e as estruturas dos respectivos planos de ordenamento 

do território de Portugal, nos seus três níveis, contudo, iniciamos nossa análise a partir de um plano de nível 

maior, que engloba todos os territórios integrantes da União Europeia: o Esquema de Desenvolvimento do 

Espaço Comunitário (EDEC). 

 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NA EUROPA: O ESQUEMA DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO (EDEC) 
 

O Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC) é um instrumento de ordenamento do 

território a nível europeu, que visa a promoção de um desenvolvimento equilibrado e sustentável na União 

Europeia, caracterizando-se como um elemento extremamente importante, norteador das estratégias a serem 

adotadas no âmbito das políticas de ordenamento do território nos diferentes espaços do continente europeu 

(EDEC, 1999; FERRÃO, 2003).  

Aprovado no “[...] Concelho informal de Ministros do Ordenamento do Território, realizado na Alemanha 

em maio de 1999[...]” (EDEC, 1999; FERRÃO, 2003, p. 20), o EDEC surge num contexto em que ideais como o 

desenvolvimento sustentável, território e desenvolvimento equilibrado ocupavam o centro do debate. Assim, o 

EDEC nasce perante a necessidade em se elaborar estratégias que promovam um “[...] desenvolvimento 

territorial ambientalmente sustentável, que utilize os recursos naturais de forma equilibrada e que proporcione a 

coesão territorial [...]” (FERRÃO, 2003, p. 18).  

Sob o slogan “[...] para um desenvolvimento equilibrado e sustentável do território da EU[...]”, o EDEC 

apresenta como eixo norteador para as políticas de ordenamento do território a promoção do desenvolvimento a 

partir dos ideais da sustentabilidade, do equilíbrio e da acessibilidade, tendo como áreas de atuação os espaços 

urbanos, rurais e periféricos. Destarte, os objetivos preconizados pelo EDEC são, sistematicamente (EDEC, 

1999; FERRÃO, 2003, p. 22): 

 

• Coesão econômica e social: desenvolvimento que propicie a integração do território europeu, 

rompendo com as assimetrias socioeconômicas existentes; 

• Preservação dos patrimônios naturais e culturais: desenvolvimento territorial sustentável, que respeite 

o meio ambiente e utilize de forma equilibrada os recursos naturais, bem como promova a preservação 

dos bens e manifestações culturais e populares; 

• Competitividade equilibrada: promoção de uma equilibrada competitividade entre os diferentes 

territórios da União Europeia; 

Nesse aspecto, EDEC traz para o seio do debate a importância, e necessidade, em se promover um 

desenvolvimento espacial equilibrado na União Europeia, de modo a promover a coesão entre os diferentes 

territórios e acabar com os desequilíbrios econômicos, sociais e territoriais. Para que tais objetivos possam ser 

alcançados, o documento elucida a importância em se promover um desenvolvimento territorial sustentável, 

onde se realize um uso equilibrado dos recursos da natureza. 

Todavia, paulatinamente aos ideais preconizados, surgem também os desafios existentes na busca pelos 

objetivos traçados. O documento apresenta as tendências, perspectivas e entraves existentes, em uma reflexão 

estruturada a partir dos vieses econômicos, demográficos, ambientais e territoriais da União Europeia, 

elucidando as perspectivas e os desafios inerentes as respectivas temáticas. 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

(PNPOT) 
 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei nº 57/2007, 

de 4 de setembro, é um documento que “[...] estabelece as opções estratégicas com relevância para a organização 

do território nacional [...]” (DECRETO-LEI N.º 80/2015, ART. 30º). Trata-se, pois, de um dispositivo legal que 
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tem como meta definir as linhas estratégicas para o ordenamento do território à escala nacional, neste caso, o 

território português. Destarte, os demais documentos voltados para o estabelecimento de diretrizes de 

ordenamento do território em Portugal, seja a nível regional, intermunicipal ou municipal, devem respeitar o 

PNPOT, utilizando seus ideais como base. 

O documento ainda apresenta um conjunto de objetivos que devem ser a base do desenvolvimento 

territorial em Portugal, entre os quais estão: promover um desenvolvimento territorial sustentável; utilizar de 

forma equilibrada os recursos do meio ambiente; garantir a coesão territorial do país; dizimar as assimetrias 

sociais, econômicas e territoriais existentes no território português (DECRETO-LEI N.º 80/2015, ART. 31º). 

Conforme os objetivos referidos, verifica-se que as metas traçadas pelo PNPOT estão bastante articuladas com 

os escopos traçados pelo EDEC (FERRÃO, 2010). 

O PNPOT (2006) encontra-se estruturado em 4 eixos principais, englobando diversas temáticas relativas 

ao país (demográficas, econômicas, sociais, ambientais, etc.). No primeiro eixo, “Portugal no mundo”, é 

realizada uma reflexão acerca da posição de Portugal em uma escala global, bem como na União Europeia e na 

Península Ibérica, com ênfase, sobretudo, no viés econômico.  

No eixo 2, “Organização, tendências e desempenho no território”, o debate é realizado em torno dos 

grandes temas que norteiam o PNPOT, caracterizando-se assim como parte vital do documento. Realiza-se, a 

priori, uma discussão sobre o território português e, logo após, o debate transcorre acerca das questões voltadas 

para os recursos naturais, a sustentabilidade ambiental, o uso do solo e o ordenamento do território nos espaços 

agrícolas e florestais. Em seguida, são discutidas questões relativas a economia, emprego, infraestrutura, 

equipamentos, patrimônios culturais e os desafios no ordenamento do território em Portugal (PNPOT, 2006).  

No eixo 3, “As regiões: contexto e orientações estratégicas”, são debatidas questões inerentes às regiões 

de Portugal, onde são apresentadas estratégias de ordenamento voltadas para cada região do território nacional. 

Por fim, no eixo 4, “Portugal 2025: estratégia e modelo territorial”, são discutidas questões futuras no que 

concerne a gestão territorial no país, sendo apresentado um modelo territorial que configura aquilo que pode ser 

o novo mapa de Portugal.  

 

 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PROT) 
 

O Programa Regional de Ordenamento do Território (PROT) é um documento que tem por objetivo 

apresentar as diretrizes da política de ordenamento do território a escala regional. De nível intermediário (situado 

entre o nível nacional e o nível local), objetiva definir “[...] a estratégia regional de desenvolvimento territorial, 

integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de 

desenvolvimento local [...]” (DECRETO-LEI N.º 80/2015, ART. 52º).  

O PROT é um documento cuja base deve ser, precisamente, o PNPOT. Nesse sentido, os conteúdos, 

temas e objetivos definidos no PNPOT e no PROT são transversais, uma vez que tais objetivos devem ser 

estruturados com base nos anseios pretendidos no desenvolvimento territorial do país. Assim sendo, principais 

objetivos preconizados pelo PROT para o desenvolvimento territorial à escala regional são, respectivamente: 

“[...] desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes no programa nacional da política de ordenamento do 

território; promover um desenvolvimento econômico e social sustentável; diminuir as assimetrias intrarregionais; 

estabelecer as prioridades as quais devem receber os investimentos públicos [...]” (DECRETO-LEI N.º 80/2015, 

ART. 53º). 

Portanto, o PROT deve comtemplar estratégias voltadas paras as respectivas regiões do pais, respeitando 

as especificidades econômicas, demográficas, sociais e territoriais das mesmas, bem como elaborando medidas 

que atendam as demandas apresentadas por cada região. Para uma melhor compreensão, analisamos o PROT da 

Região Centro de Portugal, a qual é constituída por oito sub-regiões, a saber: Baixo Vouga, Beira Baixa, Beiras e 

Serra da Estrela, Médio Tejo, Oeste, Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão-Lafões (DGT, 2017).  

O PROT da Região Centro encontra-se estruturado em seis eixos, ou capítulos. No primeiro, é realizada a 

apresentação do documento, onde são abordadas questões relativas ao enquadramento territorial. No segundo, é 

realizado um debate acerca das questões estratégicas que envolvem o documento onde, de um modo geral, são 

debatidos os seguintes temas: planos territoriais, internacionalização da região e a biodiversidade. 

O capítulo três caracteriza-se como o mais importante do documento, pois é neste momento em que são 

discutidas as temáticas voltadas para o modelo territorial, sendo debatidos os seguintes temas: as texturas e as 

estruturas do modelo territorial: textura biofísica, demográfica e de povoamento; os sistemas estruturantes: 

sistema produtivo, economia, desenvolvimento, turismo e patrimônios culturais; sistema urbano: acessibilidade e 

transportes, proteção ambiental e recursos naturais; esquema do modelo territorial: unidades territoriais (Centro 

Litoral, Dão – Lafões e Planalto Beirão, Beira Interior e Pinhal Inferior e Serra da Estrela) (PROT CENTRO, 

2015). 

O capítulo quatro do PROT Centro apresenta questões relativas as normas orientadoras, onde as mesmas 

envolvem temáticas discutidas no item anterior, tais como: os sistemas produtivos, o sistema urbano, o turismo, 
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o patrimônio, etc. No quinto, realiza-se considerações sobre o sistema de gestão e monitorização do PROT 

Centro, apresentando o funcionamento do respectivo sistema e seus objetivos, enquanto que o último capítulo 

apresenta as normas acerca da adequação de outros planos ao PROT Centro.  

 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 
 

O Plano Diretor Municipal (PDM) constitui um documento que tem por objetivo estabelecer as diretrizes 

da política de ordenamento do território a nível municipal, caracterizando-se como “[...] instrumentos de 

natureza regulamentar e estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de ocupação territorial e da 

organização de redes e sistemas urbanos [...]” (DECRETO-LEI N.º 80/2015, ART. 69º). Cabe a cada município, 

através da sua câmara municipal, e com base no PNPOT e no PROT, elaborar o seu respectivo PDM. 

No que concerne aos objetivos, os Planos Diretores Municipal preconizam: 

 

“[...] promover, no quadro local, os objetivos de desenvolvimento do território 

preconizados nos programas nacional e regional; desenvolver estratégias que 

promovam o desenvolvimento territorial local; desenvolver uma gestão programada; 

promover estratégias que garantam a proteção do meio ambiente, bem como dos 

recursos naturais; estabelecer critérios para a estruturação das atividades industriais, 

turísticas, comerciais, etc. estabelecer os parâmetros para uso do solo; estabelecer os 

parâmetros para um eficaz uso do espaço público; estabelecer os princípios e 

critérios para a localização de infraestruturas, equipamentos serviços e funções” 

(DECRETO-LEI N.º 80/2015, ART. 75º). 

 
Conforme referido acima, os Planos Diretores Municipais possuem a missão de promover o 

desenvolvimento territorial a partir dos vieses estabelecidos no PNPOT e no PROT, prezando pela 

sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento territorial integrado e equilibrado e a 

promoção do desenvolvimento econômico. Nesse viés, a fim de realizar um estudo mais apurado, analisaremos o 

PDM de Aveiro, município localizado na Região Centro de Portugal, e na sub-região do Baixo Vouga, cujo 

escopo consistirá na compreensão da estrutura e dos temas apresentados pelo mesmo.  

O documento a ser analisado refere-se a uma revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro, datado do 

ano de 2015, todavia, a consistência conceitual e técnica presente no mesmo, nos permite realizar a análise 

proposta. Nesse aspecto, o documento elenca uma série de fatores que se caracterizam como elementos que 

justificam a necessidade em se realizar uma revisão do PDM, destacando que “[...] a revisão de planos deve 

ocorrer por necessidade de adequação das opções estratégicas que determinaram a sua elaboração, e decorre da 

necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo das condições ambientais, económicas, sociais e 

culturais [...]” (PDM AVEIRO, 2015, p. 04).  

Diante das dinâmicas econômicas, sociais, demográficas e ambientais, que se materializam no espaço, o 

território vai, paulatinamente, sendo moldado, adquirindo novas configurações. Nesse sentido, os Planos 

Diretores Municipais devem seguir o ritmo das mudanças ocorridas no território, o que é possível através da 

revisão e atualização dos mesmos.  
O PDM de Aveiro encontra-se estruturado em 7 capítulos. Nos dois primeiros realiza-se uma discussão 

em torno do significado do documento e dos motivos que justificam a realização de sua revisão. No capítulo três, 

o documento apresenta uma discussão em torno da análise do território, destacando as dinâmicas urbanísticas do 

município a partir de uma abordagem. Já no capítulo quatro, é realizado um debate técnico a respeito da 

metodologia e do cronograma inerentes ao processo de revisão do PDM, enquanto que o capítulo cinco traz uma 

abordagem sobre os demais planos de ordenamento do território, como o PNPOT e o PROT, enquadrando o 

PDM no âmbito dos programas nacional e regional, bem como no seio dos programas especiais, setoriais e 

intermunicipais. 
O sexto capítulo, por sua vez, é o mais pertinente do documento, pois é nele em que apresentadas as 

estratégias de desenvolvimento local, bem como os principais temas debatidos “ [...] no âmbito do processo de 

Revisão do PDM [...]” de Aveiro (PDM AVEIRO, 2015, p. 58). Nesse aspecto, o referido debate encontra-se 

organizado em duas partes: Vantagens competitivas e Linhas orientadoras. Na primeira, são apresentados e 

discutidos sete temas que são vistos como elementos que conferem, ao município de Aveiro, características 

singulares, as quais emergem como agentes importantes no que concerne a potencialização do desenvolvimento 

municipal.  

Os referidos temas são, respectivamente (PDM AVEIRO, 2015): 

 

• Localização geográfica: considera-se que o município de Aveiro possui uma localização geográfica 

privilegiada, o que se caracteriza como uma grande vantagem em termos de competitividade;  
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• Patrimônio natural: o documento destaca a importância do patrimônio natural de Aveiro, sobretudo 

da Ria de Aveiro, esta que se caracteriza como o principal aspecto natural do município; 

• Qualidade de vida, atratividade e turismo: o documento enfatiza a qualidade de vida ao se viver em 

Aveiro, sendo esta característica (ao lado do turismo) elementos que tornam Aveiro atrativa; 

• Recursos humanos qualificados: nesta parte, o documento destaca os estabelecimentos educacionais 

situados em Aveiro, onde os mesmos oferecem uma educação de extrema qualidade, desde a pré-escola 

ao ensino superior. Nesse sentido, o documento destaca a Universidade de Aveiro e sua importância a 

nível municipal, regional e nacional. 

• Dinâmica Empresarial: segundo o documento, Aveiro é uma localidade em que há uma intensa 

dinâmica empresarial, que se destaca por sua capacidade de inovação, produção e exportação; 

• Papel central na Região: conforme o documento, Aveiro possui um papel econômico e social 

extremamente importante a nível regional. 

 

A segunda parte, por sua vez, apresenta as chamadas Linhas orientadoras, que se caracterizam como um 

conjunto de estratégias que devem nortear as políticas de ordenamento do território no referido município, de 

modo a promover o desenvolvimento territorial. As linhas orientadoras são: Desenvolvimento integral e 

reabilitação urbana; Ambiente e energia; Ação social e saúde; Educação e desporto; Desenvolvimento 

econômico e empreendedorismo; Cultura e turismo; Mobilidade e acessibilidade (PDM AVEIRO, 2015). Por 

fim, o último capítulo do documento aborda as oportunidades que surgem a partir da revisão do PDM Aveiro, 

destacando que a referida revisão abrirá os caminhos para que se potencialize em Aveiro uma 

 

“Estratégia de Desenvolvimento Económico e Social Sustentável para todo o 

Município, que irá influenciar de forma decisiva a sua evolução futura, num 

contexto de integração e articulação com diversos instrumentos de orientação 

estratégica de âmbito local, regional e nacional” (PDM AVEIRO, 2015, p. 77). 

 

Destarte, verifica-se que os temos inerentes ao desenvolvimento territorial sustentável, uso equilibrado 

dos recursos naturais, diminuição as desigualdades e integração territorial são emergem como os objetivos 

traçados no PDM de Aveiro, bem como eu sua revisão, a qual preconiza potencializar o desenvolvimento do 

município a partir das características naturais intrínsecas ao mesmo, evidenciando a estrutura e os temas que são 

trazidos e debatidos no PDM. 

 

CONCLUSÃO 
 

O Ordenamento do Território apresenta-se como um conjunto de elementos vitais no âmbito do processo 

de planejamento e gestão dos diferentes espaços. Este conjunto de ideias se desenvolveu mediante distintos 

contextos históricos, onde se destacam o processo de Revolução Industrial e o Pós Segunda Guerra Mundial. 

Desse modo, nota-se que o Ordenamento do Território emerge como um elemento necessário em virtude da 

existência de problemas surgidos nos âmbitos políticos, econômicos e ambientais.  

Nesse contexto, temos no seio das estratégias que envolvem o ordenamento o território o processo de 

Gestão Territorial, que se destaca como um conjunto de ideias aplicadas na elaboração de mecanismos voltados 

para a política de ordenamento do território. Entre esses mecanismos, temos os documentos jurídicos, como o 

EDEC, PNPOT, PROT e o PDM, os quais caracterizam-se como dispositivos legais que visam estabelecer as 

diretrizes para a política de ordenamento do território nos diferentes níveis. 

Ao longo do estudo em questão, nos debruçamos sobre os quatro documentos acima elencados (EDEC, 

PNPOT, PROT e PDM), onde identificamos os significados, os objetivos e os temas preconizados por cada um. 

A partir desse estudo, constatou-se que os respectivos planos objetivam a promoção de um desenvolvimento 

territorial que seja sustentável, que preserve a natureza, que utilize de forma consciente os recursos naturais, que 

acabe com as desigualdades socioeconômicas existentes e que promova uma integração harmônica de todo o 

território.  

A partir desses ideais, cada documento apresenta as suas diretrizes para a política de desenvolvimento 

territorial. Temos, neste caso, o EDEC que volta sua ótica para a União Europeia, o PNPOT para o território 

português (continente e ilhas), o PROT para as regiões do país e o PDM para os municípios. Embora cada um 

esteja voltado para uma escala territorial específica, percebemos que os respectivos planos se encontram 

entrelaçados, haja vista que eles possuem a mesma essência: sustentabilidade, fim das assimetrias, integração 

socioeconômica do território e a preservação dos patrimônios culturais e naturais. 

Em suma, a partir da análise de cada plano, constatamos que a Gestão Territorial é um elemento primacial 

dentro do processo de ordenamento do território, sendo este um componente vital para a sociedade, uma vez que 

seu principal objetivo é a melhoria das condições de vida da mesma. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta alguns resultados preliminares de um projeto que tem como 

objetivo analisar os métodos de bem-estar animal e observar em que medida eles são aplicados no mercado de 

carne em São José da Tapera, com enfoque sobre o transporte, confinamento e abate dos animais. Tal abordagem 

surge da preocupação com as condições que os bovinos são manejados e chegam para o abate, ocasionando 

prejuízos a todos os agentes da cadeia produtiva e da necessidade de obtenção de produtos seguros, com 

qualidade e produzidos de forma sustentável e ambientalmente correta. Serão apresentados estudos mais recentes 

sobre o BEA e sobre o abate humanitário e buscaremos elementos éticos para discutir até que ponto o sofrimento 

causado aos animais é necessário. Em seguida realizaremos analise de campo, com a ida aos frigoríficos, 

matadouros e fazendas, para saber como os animais são tratados antes e durante o abate. Com isso relacionamos 

os dados obtidos no campo, com as leituras e avaliamos os procedimentos utilizados, observado até que ponto 

podemos encontrar ou não práticas de BEA no mercado da carne em São José da Tapera. Acreditamos, 

provisoriamente, que a falta de princípios éticos que levem em conta o bem-estar animal, bem como a falta de 

auxílio técnico resultam na ausência de praticas de BEA na cidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar Animal, Mercado da carne; São José da Tapera. 

 

SUMMARY: The objective of the present work is to analyze the various methods of BEA (animal welfare) 

and to observe the extent to which they are applied in the meat market in São José da Tapera, focusing on 

transportation, confinement and slaughter of animals. We will present the most recent studies on the BEA and on 

humane slaughter and will seek ethical elements to discuss the extent to which suffering to animals is necessary. 

Then we will carry out field analysis, with the trip to the slaughterhouses, slaughterhouses and farms, to know 

how the animals are treated before and during the slaughter. With this, we relate the data obtained in the field, 

with the readings and evaluate the procedures used, observing to what extent we can find or not BEA practices in 

the meat market in São José da Tapera. We believe that the lack of ethical principles that take into account 

animal welfare as well as the lack of technical assistance result in the absence of BEA practices in the city. 

 

 

KEYWORD: Animal Welfare, Meat Market; São José da Tapera. 

 

INTRODUÇÃO  

 
A preocupação com o bem-estar animal no manejo pré-abate iniciou-se na Europa no século XVI. Há 

relatos de que os animais deveriam ser alimentados, hidratados e estar descansados antes do abate e que 

receberiam um golpe na cabeça que os deixaria inconscientes, antes que fosse efetuada a sangria, evitando 

sofrimento. Entretanto, a primeira Lei geral sobre bem-estar animal surgiu no ano de 1822, na Grã Bretanha. No 

Brasil, a primeira legislação que trata desse assunto é o Decreto Lei número 24.645 de julho de 1934. Ao longo 

dos anos, novas legislações foram formuladas para assegurar, entre outras finalidades, o cumprimento das 

normas de abate e bem-estar animal no manejo pré-abate dos animais de produção, como o Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal (RIISPOA), conforme o Decreto nº 30.691, de 

29 de março de 1952 (LUDTKE, et al., 2012). 
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No dia 17 de março do corrente ano a polícia federal divulga grande esquema de adulteração de carnes, 

e chama a atenção para a qualidade da carne que se produz e consome no Brasil. Todavia ainda não há uma clara 

preocupação com o outro lado desse mercado, os animais. Quem se preocupa com a saúde dos animais que 

servem de alimento aos humanos? Se grandes marcas como Friboi e Sadia são capazes de adulterar a carne 

comprometendo a saúde dos humanos, o que a busca pelo lucro ilimitado, sem controle e fiscalização e auxílio 

adequado, é capaz de causar ao bem-estar animal? Será se o mercado é capaz de cuidar da qualidade dos 

alimentos? Ou ainda da qualidade de vida dos animais? Quais as políticas públicas necessárias para difundir 

essas práticas? 

O objetivo desse artigo é discutir sobre o bem estar animal, refletir sobre a condição dos animais 

submetidos ao domínio dos humanos, investigar as condições de processo de transporte, confinamento e abate no 

município de São José da Tapera, na perspectiva do Bem-estar Animal. Observar o processo de produção da 

carne, desde da compra do animal até o mercado consumidor e descobrir se existe conhecimento dos métodos de 

BEA no mercado de carne de Tapera. 

Segundo Broom, 2004, o bem estar animal é uma nova ciência, indispensável aos profissionais que 

trabalham em torno das interações entre humanos e animais e deve estar relacionado com fatores como: 

necessidades, liberdade, felicidade, adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimento, sofrimento, dor, 

ansiedade, medo, tédio, estresse e saúde.  

Existem diversas ferramentas ao alcance dos produtores que promovem melhoras nos índices de 

eficiência: manejo sanitário e preventivo contra várias enfermidades, controle do estado corporal das vacas de 

cria, alimentação adequada para terminação de gado de corte, entre outras. Além disso, cada vez mais estudos 

demonstram a importância do BEA, pois se os animais não estão sendo bem tratados, não expressarão seu 

máximo potencial produtivo (LLAVALLOL, 2006). 

Muitos são os fatores que interferem na qualidade da carne. Segundo Berg e Walters (1983), a 

qualidade da carne pode ser mais dependente de tecnologias pré e pós-abate que de fatores de produção.  As 

práticas de bem-estar animal, além de melhorar as condições de vida dos animais, proporcionam maior qualidade 

a carne e agrega valor aos seus derivados. Além disso, a preocupação acerca do BEA é fundamental para atender 

as exigências de clientes internacionais interessados na qualidade do produto final, assim como na qualidade dos 

processos de produção. Muitos países e consumidores impõe exigências legais, o  mercado europeu, por 

exemplo, possui uma declarada preferência por padrões elevados de bem-estar de animais (MOLENTO, 2005).  

Os benefícios para os consumidores são estabelecidos por meio de um produto com um novo padrão de 

qualidade, no qual o requisito é a qualidade de vida do animal. Entende-se que estas reivindicações do BEA, por 

parte do consumidor final, são exigências intimamente relacionadas às suas preocupações com o animal. Neste 

contexto o fator preço, muitas vezes, não é o mais preponderante na escolha do produto a ser comprado. Com 

isso emergem novas variáveis que devem ser incorporadas para a análise e reestruturação da cadeia produtiva, 

com o intuito de adaptar-se às novas exigências a fim de aumentar ou manter consumidores (HERNANDES, 

2009, p. 2).  

Por outro lado, existem alguns movimentos que buscam a proteção dos animais no campo do direito, 

utilizando o sofrimento como justificativa. Os movimentos defensores dos “direitos dos animais” vêm crescendo 

no Brasil e em outros países, reivindicando o fim da “exploração animal”, que é a utilização dos animais para 

usos que satisfazem os homens, como carne para alimentação, pele para o couro e animais em laboratório. Esses 

movimentos visam à inclusão dos animais na mesma comunidade moral que os seres humanos, estendendo-lhes 

a condição de sujeitos de direito (PERROTA, 2012).  

Esse debate, todavia, ainda não se tornou hegemônico no Brasil, muito menos em uma cidade do 

interior do Nordeste. Diante dessa suposta ausência pretendemos conhecer os procedimentos relacionado ao 

tratamento de animais de corte na região, para saber se consciente ou inconscientemente os trabalhadores 

conhecem e aplicam métodos de BEA. Quais os procedimentos exigidos pelos frigoríficos de São José da 

Tapera? Como se dá o transporte desses animais? Quais as condições de pré-abate submetido aos animais?  

A nossa proposta é  um estudo interdisciplinar envolvendo a tecnologia de alimentos, na medida em que 

aponta caminhos se avaliar procedimentos técnicos relativos a produção, transporte e abate dos animais de corte; 

a biologia, mais especialmente a ecologia que trata da relação entre homem e natureza, a sociologia que busca 

explicar causas a partir contextos sociais que influenciam nas práticas humanas com relação aos animais e a 

bioética que visa estabelecer limites sobre a ação humana sobre a natureza, em particular sobre a condição dos 

animais na produção.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Na nossa metodologia pretendemos em primeiro lugar fazer um levantamento dos artigos e livros 

tratando sobre: sociologia e ecologia procedimentos relativos ao bem-estar animal. Pretendemos fazer uma 

reflexão sobre a condição dos animais na indústria, bem como sobre manejo de animais de corte, técnicas de 
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abate humanitário e qualidade da carne.  

O segundo passo é a análise de campo, com a ida a fazendas, matadouros e frigoríficos para conhecer os 

procedimentos de antes, durante o abate. Como estudantes de agroindústria e produção de alimentos, 

perguntamos sobre procedimentos técnicos e através de questionário semiestruturados entender os 

procedimentos relativos ao transporte e abate de animais. Aproveitamos as visitas técnicas para observar aquilo 

que não é dito de maneira explicita, compondo diários de campo.  

Tendo discutido questões relativas ao bem estar animal iremos a campo observar os procedimentos 

relacionados aos animais de corte na cidade de São José da Tapera, começaremos pelo Açougue público João 

Valeriano Pereira, local onde se encontram muitos mercadores de carne. Fizemos uma pesquisa de campo 

exploratória e constatamos que o açougue é aparentemente limpo, todavia pouquíssimos conheciam algo 

relacionado ao bem estar animal, de vinte e oito entrevistados apenas um conhecia algo sobre o assunto. 

 O açougue publico, no entanto, é apenas a etapa final, quando o animal já aparece quase pronto para o 

consumo. Precisamos conhecer os processos relacionados á produção e transporte desses animais, sobretudo as 

condições de pré-abate. Nas visitas ao açougue publico encontramos dois informantes que consideramos chave, 

eles vão indicar quem são os fornecedores para que possamos acompanhar as práticas de pré-abate.  

Aplicaremos as entrevistas semiestruturada, e pretendemos detalhar todas etapas em que os animais 

passam até chegar a mesa do consumidor. Procedendo dessa maneira queremos avaliar as condições a que os 

animais são submetidos em todo processo e perceber se há ou não métodos de BEA e em que medida eles são 

aplicados e quais as razões. Para esse fim os resultados coletados no campo serão avaliados a luz da discursão 

teórica e relacionadas com o contexto em questão, na tentativa de entender as peculiaridades locais no trato com 

os animais de corte.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Milhões de animais passam por situações de estresse e sofrimento desnecessário antes e durante do seu 

abate. Isso porque muitas vezes os profissionais que trabalham com esses animais não dispõem de conhecimento, 

nem de técnicas apropriadas para assegurar um manejo humanitário. O ministério da Agricultura e Pecuária 

atualiza normas para o abate humanitário além de certificação de aptidão daqueles que realizam o abate, 

entidades certificadoras têm novas regras para cumprir o abate humanitário. É um conjunto de diretrizes técnicas 

e científicas que garantem o bem-estar desde o embarque na propriedade até o frigorífico, evitando maus tratos, 

negligência e reduzindo perdas na cadeia produtiva. Ate que ponto essa discursão esta realmente presente nos 

trabalhadores do mercado de carne bovina.   

Todavia na realidade do sertão alagoano parece estar distante de atender todos os requisitos, 

aparentemente muito mais por falta de conhecimento, auxilio e fiscalização. De acordo com os resultados 

obtidos, podemos destacar que a falta de conhecimentos do abate humanitário e das práticas de BEA. Com isso 

tende-se a tratar seus animais de maneira inadequada e desconhecimento com relação a legislação vigente. Pode-

se deduzir que o desconhecimento acerca das normas de abate foi um dos principais fatores responsáveis pelo 

fechamento dos matadouros de São José da Tapera e Batalha. Tais normas são fixadas pelo Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal (RIISPOA), conforme o Decreto nº 30.691, de 

29 de março de 1952.  

Compreendemos melhor o debate teórico sobre o bem-estar animal do ponto de vista econômico, social 

e bioética. Com isso percebemos que a uma ausência do estado em fornecer auxilio técnico ou setor produtivo 

refletido no fechamento do matadouro. Das 28 pessoas entrevistada no açougue público João Valeriano Pereira, 

constatamos que   somente uma revelou que conhecia o que é bem-estar animal, portanto não poderiam exigir de 

seus fornecedores.     

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o desenvolvimento deste estudo, pretendemos iniciar uma linha de pesquisa na região para 

descobrir o perfil do mercado da carne com relação ao bem-estar animal e poderemos discutir sobre as 

possibilidades de humanização da relação entre homens e animais, além de demonstrar as possibilidades de 

ganhos econômicos que as práticas de BEA podem trazer. Para além da rentabilidade queremos refletir sobre os 

limites do uso e do sofrimento causado aos animais para fins comerciais, e sobre a possibilidade de estabelecer e 

defender o direito dos animais.  

Nos últimos tempos o bem-estar animal vem sedo preocupação entre os consumidores de todo o mundo, 

que estão exigidos uma conduta humanitária nos tratamentos dos animais, no que diz respeito à produção, 

transporte e abate. O preço não e mais o único fator determinante na escolha do consumidor. E com isso 
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possamos ter pessoas qualificadas para garantir a qualidade da carne e a saúde dos consumidores. Na nossa 

pesquisa notamos que esse debate ainda na chegou na região de São José da Tapera. Devido a falta de 

informação e a falta de auxílio técnico especializado (o Estado manda fiscais mais não manda assistência 

técnica). Não há uma tradição em pensar no bem-estar do animal, estes últimos tendem a ser tratados de forma 

inadequada. 

A continuidade desta pesquisa permitirá revelar até que ponto a região atende as regras de BEA e abate 

humanitário, problematizando assim uma questão que tem sido negligenciada A presença de pesquisadores 

entrevistando os trabalhadores do setor, bem como, com a divulgação dos resultados da pesquisa em forma de 

artigos e apresentações em eventos, pode gerar um maior interesse das pessoas em utilizar os métodos de BEA. 

Além da análise exploratória, a execução deste trabalho pode ser o ponto de partida para uma proposta de 

extensão visando orientar os produtores de forma consciente sobre melhorias da qualidade dos produtos 

alimentícios, possibilitando um crescimento qualificado e sustentável das vocações regionais. 
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RESUMO: Os Professores têm sido apontados como uma das classes trabalhistas mais propensa ao estresse e 

Burnout, demonstrando o risco que algumas pessoas possuem para desenvolver a Síndrome como consequência 

do estresse crônico. Os objetivos deste artigo foram descrever as características dos professores do campo do 

município de Arapiraca-AL e identificar os motivos que levam tantos profissionais a se afastar da sala de aula. A 

pesquisa se baseia na entrevista feita com 20 professoras da rede municipal de Arapiraca e através de 

questionários e entrevistas com as profissionais e alguns responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação. O 

número de profissionais classificados como portadores da síndrome foi pequeno, mas enormes foram os números 

que indicam risco para quase todos os entrevistados.  

PALAVRAS- CHAVES: Burnout, Estresse, professores.  

 

Presence of Burnout syndrome in the professionals of the field in the 

municipality of Arapiraca-AL 
 

ABSTRACT: The teachers have been pointed as one of the labor classes more likely to acquire the stress and 

Burnout, demonstrating the risk some people suferr of developing the syndrome as consequence of chronic 

stress. The objectives of this article were to describe the characteristics of the field teachers in the city of 

Arapiraca-AL and identify the motives that lead so many professionals to depart the classrooms. The research is 

based in the interviews with 20 municipal teachers of Arapiraca and through questionnaires and interviews with 

professionals and some responsible for the Municipal Secretary of Education. The number of professionals 

identified as containing the syndrome was small, but the number that indicate risk for all of the interviewed 

people was huge. 

 

KEYWORDS: Burnout, Stress, teachers. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Não importa a profissão, o estresse faz parte do dia a dia num mundo cada vez mais competitivo. De 

acordo com Kuenzer, a Síndrome de Burnout é uma das consequências deste ritmo atual: um estado de tensão 

emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho desgastantes. O próprio termo “Burnout” de 

acordo com FREUNDERBERGER (1974), demonstra que esse desgaste danifica aspectos físicos e psicológicos 

da pessoa. Afinal, traduzindo do inglês, “burn” quer dizer “queima” e “out” significa “exterior”.  
Em geral, a síndrome atinge profissionais que lidam direto e intensamente com pessoas e influenciam 

suas vidas. É o caso de pessoas das áreas de educação, assistência social, saúde, recursos humanos, bombeiros, 

policiais, advogados e jornalistas. Os sintomas são tão graves que o Ministério da Saúde desde 18 de novembro 

de 1999, instituiu a síndrome como doença relacionada ao trabalho, transtornos relacionados com o trabalho, 
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tendo como fatores de risco da natureza ocupacional o ritmo de trabalho penoso (CID10 Z56. 3). 

 O esgotamento físico e emocional é refletido através de comportamentos diferentes, como 

agressividade, isolamento, mudanças de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, falha da memória, 

ansiedade, tristeza, pessimismo, baixa autoestima e ausência no trabalho. Além disso, há relatos de sentimentos 

negativos, desconfiança e até paranoia.  

Além do tratamento, que inclui terapia e medicamentos, como antidepressivos, se faz necessária uma 

mudança no estilo de vida. A atividade física regular e os exercícios de relaxamento devem entrar para a rotina, 

pois ajudam a controlar os sintomas.  

 

 

METODOLOGIA 
 

O Burnout é uma síndrome que vem sendo foco de muitos estudo há alguns anos, e mesmo assim, 

muitas pessoas ainda desconhecem a doença. A Síndrome consiste na perda da energia no trabalho e pode ser 

observada com destaque em muitas profissões.  

 O presente trabalho toma como ponto de partida a observação do trabalho das escolas do campo do 

município de Arapiraca e entrevistas feitas com 20 professoras que atuam nas escolas do campo. É impossível 

não observar o aumento significativo do número de professores insatisfeitos com a profissão. 

Muito se fala sobre tal síndrome no meio urbano, mas o Burnout está em todos os espaços.  Em 

primeiro lugar os professores do campo entrevistados para essa pesquisa alegam que estão nas escolas do campo 

por motivo de perseguição política e que já tentaram transferência para o meio urbano onde residem e não 

conseguiram êxito e a insatisfação só aumenta devido à falta de estrutura física das escolas, falta de transporte 

apara alguns sítios e principalmente a falta de preparo, uma vez que os entrevistados afirmam não terem tido 

formação adequada para lecionar em turmas multisseriadas.  

Segundo os professores entrevistados, a realidade das escolas do campo está longe de alcançar bom 

êxito uma vez que o currículo utilizado nas escolas do campo é o mesmo das escolas rurais, não existe material 

direcionado a realidade dos alunos.. Diante de tais realidade KUEZER define Burnout como: 

 

A dor de um profissional encalacrado entre o que pode fazer e o que 

efetivamente consegue fazer, entre o céu de possibilidades e o inferno 

dos limites estruturais, entre a vitória e a frustração; é a síndrome de 

um trabalho que voltou a ser trabalho, mas que ainda não deixou de 

ser mercadoria (CODO, apud KUENZER, 2004, p. 115). 

De acordo com o autor acima os professores vivem um grande dilema entre aquilo que se deve fazer e 

aquilo que diante de tantas dificuldades eles podem fazer.  O trabalho deveria ser prazeroso e transformador, mas 

o capitalismo faz da educação apenas uma mercadoria e impossibilita o professor de formar cidadãos críticos e 

conscientes.  

 

 

RESULTADO 
 

A palavra Burnout é um termo estrangeiro utilizado para denominar o estresse e o cansaço associado ao 

trabalho.  Em língua portuguesa a palavra pode ser traduzida como  “ perder a energia”. Essa síndrome 

representa a falta de produtividade e o desgaste causado pelo estresse. 

Para alguns estudiosos, essa síndrome está relacionada diretamente à quantidade de trabalho imposto, 

levando o indivíduo a sobrecarga de tarefas e a pressão de tempo para a execução. É evidente que a excessiva 

carga de trabalho pode gerar prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, assim como ao aumento do estresse e pôr 

fim a fisiologia do trabalhador.  

Nos últimos anos, têm aumentado as responsabilidades e exigências que se projetam sobre os 

educadores, coincidindo com um processo histórico de uma rápida transformação do contexto social, o qual tem 

sido traduzido em uma modificação do papel do professor. 

Os professores sofrem as consequências de estarem expostos a um 

aumento de tensão no exercício de seu trabalho, cuja dificuldade 

aumentou fundamentalmente pela fragmentação da atividade do 

professor e pelo aumento de responsabilidades que lhe são exigidas, 

sem que, em muitas situações, tenham condições e meios necessários 

para responder adequadamente. (BENEVIDES-PEREIRA apud 

Carlotto, 2003 p.15 e 16).  

Segundo BENEVIDES-PEREIRA (2003), o grande número de profissionais acometidos por Burnout 

está nas áreas assistenciais uma vez que no exercício de suas atividades existe envolvimento efetivo. Os 
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educadores passam muitas vezes mais tempo com os colegas de trabalho e os alunos do que com seus próprios 

filhos. Dessa forma, é quase impossível não se envolver, uma vez que se entende a necessidade de ajudar e a 

incapacidade de efetivar projetos, este vinculo também pode levar ao distanciamento por medo de sofrer e esse 

isolamento pode levar o indivíduo ao Burnout. 

De acordo com as 20(vinte) professoras entrevistadas, todas se encontram demasiadamente exaustas e 

desmotivadas. Nenhuma das entrevistadas reside próximo ao ambiente de trabalho: 

“Trabalhei durante 16 anos no meio urbano e fui transferida assim que a atual gestão 

assumiu o poder, sempre fiz meu trabalho com amor, se esse entrevista fosse com 

meus ex-alunos isso seria confirmado. Estou nessa escola como punição porque 

minha família apoiava o candidato que perdeu.  Acordo muito cedo e ainda tenho 

que pagar um moto taxi para me levar e me pegar no ponto de ônibus e o que recebo 

não cobre todos esses gastos. Trabalho porque preciso” (ENTREVISTA 1) 

O esgotamento de energia física e a exaustão mental é visível nas palavras da entrevistada nº 1. Os 

profissionais encontram-se no limite, o que pode ocasionar irritabilidade, intolerância e falta de paciência com os 

alunos. Fica evidente que o entusiasmo que os profissionais tinham ao sair das universidades não mais existe e 2 

(duas) das entrevistada já se afastaram da sala de aula por depressão e 5 (cinco) por problemas de garganta e 

estresse.  

“Muitos psiquiatras não conseguem fechar o CID10 dos pacientes com Burnout, 

uma vez que as características variam de um paciente para outro, mas nos paciente 

que passaram por mim ficava evidente, o cansaço físico e mental, o frequente 

adoecimento dos professores que se afastavam da sala de aula por estresse assim 

como a baixa autoestima”. (Luís Geraldo Gusmão-psicólogo. Entrevistado nº 21) 

Em sua obra O stress do professor, REINHOLD(2002) classificou a síndrome em diversas fases:a 

primeira é a fase que ele denominou Fase –IDEALISMO E ENTUSIASMO- A energia parece preencher a 

vida do professor; a segunda fase é a chamada de REALISMO ocorre quando o professor percebe que suas 

aspirações e ideais não correspondem à realidade, o profissional começa a sentir frustação e percebe que não e 

reconhecido e nem recompensado. Diante disso intensifica seu trabalho, em busca da realização, mas o cansaço e 

a desilusão acabam desestimulando o professor; a terceira fase é ESTAGNAÇÃO E FRUSTAÇÃO OU 

QUASE BURNOUT- Ocorre quando o entusiasmo do início da carreira dá lugar a uma fadiga crônica, nessa 

fase o indivíduo vive constantemente irritado, foge dos colegas de trabalho, começa a se atrasar e a faltar na 

escola e a quarta fase é a APATIA E BURNOUT TOTAL - O professor se encontra em desespero, baixa 

autoestima total, e depressão. Nesse estágio o professor pensa em abandonar o trabalho. 

O município de Arapiraca está localizado na região Agreste de Alagoas e com 216.108 habitantes (est. 

IBGE, 2011), se tornou a segunda cidade mais populosa do estado de Alagoas, posionando-se logo depois da 

capital do estado, Maceió, da qual se distancia 123 quilômetros. 

Durante muito tempo o município de Arapiraca foi predominantemente agrícola. Os agricultores tinham 

interesse em cultivar suas terras, mas em nenhum momento havia compromisso com a Educação; não existiam 

colégios e nem foram criadas aulas régias: alguns padres ou leigos com alguma instrução começaram a oferecer 

catecismo e ensino de primeiras letras. O processo de escolarização nos primeiros momentos em Arapiraca era 

desenvolvido em residências, por professores convocados pelos proprietários de terras que tinham condições de 

manter esse professor como se fosse alguém da família para prover a educação de seus filhos. Consoante com o 

que ocorria na educação no Brasil e em Alagoas, em Arapiraca os filhos de pequenos agricultores e 

trabalhadores eram excluídos do processo de escolarização. 

A educação municipal entre as décadas de 40 e 50 assumiu proporções modestas, uma vez que os 

agricultores e plantadores de fumo que por muito tempo estiveram empenhados a desenvolver apenas atividades 

agrícolas passaram a defender a criação de escolas, grupos escolares em substituição as escolas isoladas que 

funcionavam nas casas dos professores. A partir da década de 60 percebe-se um grande avanço no âmbito 

educacional de Arapiraca, destacando-se ai a criação do primeiro grupo escolar municipal localizado no centro 

da cidade. Atualmente de acordo com dados do Censo Escolar 2011, Arapiraca possui 155 escolas, das quais 84 

pertencem à rede municipal, 17 à rede estadual, 53 à rede privada e uma à rede Federal de ensino. Do total, 118 

estão localizadas na zona urbana e 37 na zona rural. A cidade conta com duas Universidades públicas, 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL e Universidade Estadual de Alagoas UNEAL e o Instituto Federal de 

Alagoas – IFAL e nove faculdades particulares. Somente em 1996, com a criação da Lei das Diretrizes e bases 

da educação (LDB) 9.394/1996 foi possível se pensar num novo modelo de educar, de forma que abraça-se todo 

o povo. 

Nas entrevistas 20 (vinte) feitas com os professores que atuam em escolas do campo, o discurso foi 

basicamente o mesmo: os professores reclamam por terem sido transferidos para a zona rural e alguns afirmam 

perseguição política, a falta de estrutura. 

A pesquisa de campo foi realizada através de entrevista direto com professores que atuam na zona rural. 

Um instrumento utilizado foi o MBI4- um questionário que inclui itens que buscam investigar as três dimensões 
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do Burnout: exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. O resultado mostrou que todos os 

entrevistados possuem características marcantes da síndrome de Burnout como: desejo de transferência para uma 

escola mais próxima de suas residências, baixa autoestima, baixa realização pessoal. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse artigo procurou analisar através de pesquisa bibliográfica e de campo as variáveis que levam 

muitos professores a desistir do magistério ou passarem por períodos de sofrimento e adoecimento. O sentimento 

de impotência e a perda de sentido do trabalho têm levado milhares de professores a um desgaste muitas vezes 

irreversível. Diante das entrevistas, observou-se que as condições de trabalho e a falta de perspectiva de 

mudança vêm contribuindo fortemente para a desistência do magistério. 

São inúmeros os casos de professores que estão afastados por motivo de doença ou sofrimento psíquico 

e a Secretaria Municipal de Educação de Arapiraca, ainda não se pronunciou a respeito de tal realidade, uma vez 

que não somente o professor sofre, mas todos os alunos pagam de forma direta e indireta. É necessária uma 

análise mais profunda a respeito do afastamento de tantos professores, um olhar além, uma vez que as 

características da síndrome são evidentes.  
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RESUMO: As empregadas domésticas apesar de terem um importante papel na economia nacional e de ter 

uma relação de extrema confiança com seus empregadores, tiveram por muito tempo seus direitos negados em 

relação a outros empregados. De forma geral, a sociedade não enxerga a devida importância do trabalho 

doméstico, pelo fato de geralmente ser desempenhado por pessoas de baixo nível de escolar, que não gozam de 

oportunidades para crescer intelectual e economicamente, restando para elas apenas aquele trabalho que ninguém 

mais quer, ou seja, o trabalho doméstico. O objetivo desse trabalho foi de analisar as novas relações de trabalho 

doméstico e os impactos da Lei complementar Nº 150, de 1º de Junho de 2015. Através de pesquisa de campo 

foram realizadas 50 entrevistas com trabalhadoras domésticas. Desta forma, iremos analisar se existe fiscalização 

no que cabe a jornada de trabalho da categoria no município de Arapiraca, no estado de Alagoas; avaliar se as 

empregadas domésticas que atuam nas residências sabem dos seus próprios direitos. Considerar a existência a 

possíveis situações de escravidão no trabalho doméstico do município; relatar possíveis casos de violência física, 

sexual ou psicológico. Podemos observar, portanto, que mesmo diante da criação de novas leis, a falta de 

fiscalização e a carência financeira acabam levando muitas mulheres a se submeter a trabalhos de exploração, 

injustos e muitas vezes análogos à escravidão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho doméstico, Direitos trabalhistas, realidade. 

 

Housework: an analysis of the reality of domestic servants in the 

municipality of Arapiraca - AL 
 

ABSTRACT: Domestic servants, despite having an important role in the national economy and having a 

relationship of extreme trust with their employers, have long had their rights denied in relation to other 

employees. Generally, society does not see the importance of domestic work, because it is generally performed 

by low-level students, which did not enjoy the opportunities to grow intellectually and economically, leaving to 

them, only the work that nobody else wants, that is, housework. The objective of this study was to analyze the 

new domestic work relationships and the impacts of the complementary Law No. 150, dated June 1, 2015. 

Through field research, 50 interviews were conducted with domestic workers, with the purpose of analyzing 

whether there is inspection regarding the work hours of domestic workers Municipality of Arapiraca or not; To 

analyze if the maids who work in the homes of the Municipality of Arapiraca know their own rights; To analyze 

the possible situations of slavery in the domestic work of the municipality; To probe through interviews with 

domestic workers possible cases of physical, sexual or psychological violence. Its lead to the conclusion, 

therefore, that even in the face of the creation of new laws, the lack of supervision and financial shortages lead 

many women to submit to exploitative, unjust and often slave labor. 

 

KEYWORDS: Domestic work, labor rights, reality. 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho doméstico no Brasil provavelmente herdou suas características e mesmo após a Proclamação 

da República e a abolição da escravatura ainda é visível observar a relação de escravidão, a servidão e 

exploração na relação de emprego doméstico e por isso se adota na pesquisa a análise de algumas características 

das mudanças sociais e de modelos de organização social brasileira.  

Nesta conjuntura observa-se que o trabalho doméstico é tradicionalmente prestado por mulheres e, às 

vezes por homens gays geralmente travestis ou transgêneros, ou seja, uma minoria que precisa que lutou e ainda 

luta para garantir seus direitos. Desta Forma, a pesquisa procurará analisar a realidade das empregadas 

domésticas no município de Arapiraca-AL, assim como a relação de trabalho/ emprego e os direitos existentes 

ou negados a elas. 

As lutas por mudanças sociais são lentas e, mesmo com uma constituição pautada em princípios e 

garantias, muitos de nossos direitos fundamentais são negados ou questionados. Ainda hoje podemos observar a 

luta das empregadas domésticas por muitos de seus direitos, como a execução dos devidos direitos trabalhistas.  

Ocorreram significativos progressos na legislação aplicável às empregadas domésticas, mas a limitação 

da jornada de trabalho é um direito fundamental de todo trabalhador e qualquer omissão que o inviabilize, 

afronta a Constituição de 1988. 

Ao longo do texto o leitor deste trabalho poderá se debruçar em questões que relatam, especificamente, 

a ausência de fiscalização legal para limitação da jornada de trabalho das empregadas domésticas, assim como o 

mau pagamento ou possíveis casos de escravidão e assédio físico, moral e sexual. Fatos que já não deveriam 

ocorrer nos dias atuais. 

Servirá de fio condutor dessa pesquisa, um trabalho de campo, baseado em entrevistas como 

50(cinquenta) empregadas domésticas e representantes do ministério do trabalho e da Delegacia do Trabalho no 

município de Arapiraca-AL. 

O real desafio desta pesquisa é, ao menos, abstrair o tema para além da corriqueira abordagem 

limitadora de direitos e garantias das empregadas domésticas. A categoria já demandava melhores condições de 

trabalho e tratamento normativo isonômico desde 1936, com o protagonismo de Laudelina de Campos Melo – 

ativista sindical da década de 1930 que lutou contra o preconceito racial e a desvalorização das mulheres, 

principalmente no mercado de trabalho, exigindo melhores condições para a empregadas domésticas. 

Entende-se que é possível garantir uma razoável limitação da jornada de trabalho das empregadas 

domésticas, adotando-se uma perspectiva de controle constitucionalidade por omissão do legislador, utilizando-

se dos instrumentos concebidos pela própria Constituição Federal de 1988 para garantir no Judiciário alguma 

limitação. Para tanto, propôs-se o seguinte itinerário. 

A pesquisa procura inicialmente delimitar direitos fundamentais e buscar fundamentos normativos ou 

dogmáticos para fundamentar o estudo. Em seguida, segue-se na pesquisa baseada em entrevistas com as 

empregadas doméstica e após, propõe-se uma análise intertemporal do direito à razoável limitação da jornada de 

trabalho aplicável às empregadas domésticas. 

O interesse pela pesquisa surgiu durante os debates nas aulas de Direito do Trabalho, realizado na 

Universidade Estadual de Alagoas- Uneal e ministradas pela professora Juliana Merten, no desejo de fazer um 

estudo sobre a realidade das empregadas domesticas e se as leis criadas após décadas de luta são realmente 

eficazes e se geraram efeitos positivos na realidade dessas mulheres que lutam diariamente para organizar os 

lares de outras mulheres, enquanto suas casas, filhos e famílias ficam em segundo plano. 

Para que se possa opinar sobre a questão proposta, é também necessário relembrar o conceito legal de 

empregado doméstico como sendo: “aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e 

pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias 

por semana, conforme dispõe o art. 1º da LC 150/2015”. Milhares de empregadas domésticas trabalham de 

maneira clandestina e em condições desumanas e nos surge uma pergunta: onde estão as autoridades 

responsáveis por fiscalizar e assegurar os direitos desse grupo de trabalhadoras tão marginalizadas aos olhos da 

sociedade brasileira? 

É importante frisar que as relações de trabalho doméstico passaram por significativas mudanças desde 

sua regulamentação legal em 1972, em razão de uma série de fatores, podendo-se afirmar delas existirem hoje 

três distintas categorias: 

a) A empregada doméstica denominada “diarista”, que trabalha apenas um, dois ou três         dias 

por semana; 

b) A que trabalha durante a semana, mas não mora no emprego; 

c)  A que trabalha e mora na residência da família que a emprega. 

 

Com o surgimento de leis e normas com a finalidade de proteger as empregadas domesticas é visível o 

aumento das empregadas que trabalham como diaristas e a diminuição das outras formas de trabalho doméstico. 

A empregada diarista não está protegida pela lei em razão da sua pouca permanência no local de trabalho, o que 
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também muda o vínculo que durante séculos existia entre a empregada e a família. 

A segunda categoria encontrada na entrevista é aquela que trabalha diariamente, mas não dorme no 

emprego, nesta categoria é possível observar um grande envolvimento emocional com a família com quem 

trabalha, justamente pelo maior tempo que permanece na casa. Na última categoria apontamos as empregadas 

domesticas que trabalham incansavelmente por anos ou décadas na mesma residência ou para a mesma família, 

cuidando da casa, dos filhos e até dos netos da patroa, nesses casos geralmente a empregada dorme na residência, 

sem horário de descanso, sem horas extras e correndo um grande risco de ser vítima de violência física, moral e 

até sexual. Esse terceiro tipo de empregada geralmente acaba sendo considerado como membro da família. 

 

 

METODOLOGIA 
 

A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma pesquisa de campo e debate bibliográfico 

sobre o tema que originará a realização de fichamentos a partir de leituras de livros, Leis Trabalhistas e pesquisas 

em sites da internet.  

A pesquisa de campo foi realizada através de entrevista com 50 empregadas domésticas residentes no 

município de Arapiraca-AL. O trabalho foi iniciado a partir de um debate com a empregada doméstica Dilma, 52 

anos, que trabalha há 30 anos em uma residência, sem carteira assinada, sem dia de descanso certo, sem nunca 

ter recebido abono anual, férias ou terço de férias e a partir das inquietações dessa trabalhadora foi estruturado 

um questionário com 35 perguntas referentes a vida das trabalhadoras, seus direitos e deveres e o conhecimento 

das domésticas em relação às leis trabalhistas que regem o trabalho doméstico. 

 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados da pesquisa ainda são inconclusos, porém, durante o mês de Agosto de 2017 realizamos 

as entrevistas com 50 trabalhadoras formais e informais residentes no Município de Arapiraca, com idades de 22 

a 55 anos, todas as mulheres pardas ou negras e com baixa escolaridade. 

Os serviços prestados pelas entrevistadas variam de diaristas, passadeiras, cozinheiras, babás, 

cuidadoras de idosos, porém a maioria é empregada doméstica em tempo integral e sem carteira assinada. 

Mesmo com a aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 150, de 1º de Junho de 2015, os direitos dessas 

mulheres são negados ou negligenciados por falta de denúncia e de fiscalização. Muitas não recebem sequer o 

valor do atual salário mínimo. 

 

“Minha mãe trabalhou de empregada doméstica por toda a vida e eu comecei nessa 

profissão ajudando minha mãe ou cuidando dos meninos da patroa pra que minha 

mãe limpasse a casa e cozinhasse. Em uma das casas que ela trabalhava, ela não 

podia comer na mesa, nem a mesma comida e nem sequer dentro de casa, a gente 

comia no quintal. Enquanto a patroa comia a carne que minha mãe fez, a gente 

comia ovo pra ser feliz”. 

 

 As empregadas que trabalham como diarista declararam que a faxina varia de R$50 a R$70 por dia e as 

empregadas que trabalham em tempo integral ganham em média R$200 por semana. A jornada de trabalho se 

inicia geralmente as 7h30 para as diárias e só termina quando a faxina é concluída, independente da hora, sem 

horário para descanso. Já as trabalhadoras em tempo integral, com ou sem carteira assinada, tem que chegar mais 

cedo ou dormir na casa dos patrões para poder preparar o café da manhã antes dos patrões acordarem e irem para 

seus respectivos trabalhos. 

A Lei das domésticas, fez a sociedade se deparar com outro cenário: a classe média, que era a que mais 

empregava, alega que não possui condições de registrar suas funcionárias. O que causou uma série de demissões, 

o aumento do número de empregadas domésticas do tipo diaristas e diminuição da clandestinidade. Veja: 

 

“Trabalhei como empregada doméstica desde meus 13 anos, mas hoje estou 

desempregada porque ninguém quer uma empregada velha e agora com essa lei tem 

que pagar muito pra assinar a carteira profissional. Tenho feito uns bicos e trabalho 

sexta, sábado e domingo como faxineira do centro Espirita, do salão e da creche e 

ganho 5,00 reais por dia”. (Dona Lúcia, 56 anos). 

 

Quando questionadas sobre as pausas para descanso e horário para as refeições, a maioria das 

entrevistadas declarou que não têm tempo para descansar, pois se pararem não conseguirão terminar o trabalho 
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no tempo desejado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Através da pesquisa foi possível perceber a enorme insatisfação das entrevistadas por terem sido 

substituídas por diaristas depois aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 150, de 1º de Junho de 2015. O 

trabalho doméstico e de suma importância para a sociedade e para que os patrões possam desempenhar suas 

profissões e trabalhos e garantir a organização de seus lares e família, mas os salários desumanos, a falta de 

incentivos dos patrões e a negações de inúmeros direitos sociais e legais, acabam gerando uma insatisfação 

enorme nas trabalhadoras domésticas. 

O trabalho doméstico é extremamente exaustivo e todas as entrevistadas concordaram que se pudessem 

ter escolhido outra profissão já teriam abandonado a vida de doméstica, mas a falta de estudo as impediu de 

alçarem voos mais altos. 

O significante número de empregadas domésticas demonstra também que o município de Arapiraca já 

tem porte para a criação de um sindicato para representar e defender os direitos dessas trabalhadoras e assim ter 

um meio para fiscalizar, denunciar e garantir os direitos conquistados por essa classe ao longo dos anos. No 

entanto, este instrumento de luta ainda é inexistente na região. 
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RESUMO: O presente artigo visa contribuir para os estudos em sociologia do trabalho estudando um setor 

importante e pouco conhecido, os trabalhadores informais. Para a realização desse estudo foram necessários os 

métodos de pesquisa, usando a leitura de artigos e livros relacionados à informalidade. Consideramos trabalho 

formal o trabalho com carteira assinada e benefícios como auxílio alimentação, transporte, plano de saúde, entre 

outros direitos. Já o trabalho informal é aquele exercido por profissionais que não possuem carteira assinada, não 

obtendo, portanto, direito aos benefícios e proteções sociais. A necessidade desta pesquisa é mostrar a 

importância do trabalho informal numa região em que não existem estudos na área. A informalidade é uma 

realidade na vida de milhares de brasileiros e o presente estudo é pioneiro na região.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho, Informalidade, Desemprego. 

 

Informal work in São José da Tapera 
 

ABSTRACT: This article aims to contribute to studies in work sociology by studying an important and little 

known sector, informal workers. To carry out this study, the research methods were necessary, using the reading 

of articles and books related to informality. We consider formal work as signed work and benefits such as food 

aid, transportation, health insurance, among other rights. On the other hand, informal work is carried out by 

professionals who do not have a formal contract, thus not being entitled to benefits and social protections. The 

need for this research is to show the importance of informal work in a region where there are no studies in the 

area. Informality is a reality in the lives of thousands of Brazilians and the present study is a pioneer in the 

region. 

 
KEYWORD: Labor, Informality, Unemployment. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo sobre o trabalho informal na cidade de São José da Tapera. 

Procuramos retratar a realidade dessa categoria na cidade e perceber qual o sentido do trabalho para 

trabalhadores informais do município, alguns dados sobre a informalidade na região e mostrando os resultados 

da pesquisa exploratória junto aos camelôs, descobrindo a origem social destes trabalhadores e o que eles 

pensam sobre sua atividade, bem como sobre qual o sentido que eles conferem a informalidade.  

O trabalho informal é um fenômeno social que se encontra em praticamente todo o mundo capitalista. 

No entanto, assume dimensões de maior proporção nos chamados países de capitalismo periférico, como o 

Brasil. Segundo Oliveira (2000) cerca de 48% da População Economicamente Ativa (PEA) que se encontra 

trabalhando não possui um contrato formal de trabalho. A informalidade é um processo que está em crescimento 

“(...) não apenas como uma forma de subemprego disfarçado, mas como a tendência central do mundo do 

trabalho no Brasil” (OLIVEIRA, 2000, p. 13). Em Alagoas mais de 77% dos empregados domésticos são 

mulheres solteiras que migram do campo para a cidade. Até 2013, cerca de 77,2% dos trabalhadores de serviços 

domésticos em Alagoas estavam na atividade informal, com um maior destaque para Maceió, Arapiraca, 

Marechal Deodoro e Delmiro Gouveia. 

A informalidade é um fenômeno que deve ser analisado sob a ótica das transformações pelas quais vem 

passando a sociedade contemporânea, dentre essas se destacam a crise que o capitalismo vem enfrentando desde 

meados dos anos 70, a reestruturação produtiva do capital, impulsionada em grande parte pelas novas 

tecnologias e técnicas de gestão do trabalho, como a microeletrônica e o toyotismo, respectivamente, e as 

políticas neoliberais que tiveram início após a falência do Estado de Bem-estar social. 
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O trabalho informal que antes era sinônimo de atraso, subdesenvolvimento e periferia, aparece cada vez 

mais como sinônimo de “modernidade” e “futuro”. E mais que isso, a informalidade é vista como solução ao 

desemprego, e advogada não só pela burguesia, mas também por setores da esquerda, que defendem que algumas 

dessas formas de trabalho são exteriores ao capital, constituindo uma espécie de Economia Solidária ou 

Economia dos Setores Populares. 

Há no Brasil muitos trabalhadores que desenvolvem suas atividades no chamado setor informal, o qual, 

em períodos de crise e recessão, cresce de modo assustador. Para ter uma ideia do que representa esse setor, 

vamos aos dados do IBGE. Segundo a PNAD realizada em 2008, 34,5% dos 92,4 milhões de indivíduos 

ocupados têm carteira de trabalho assinada. Entre os que não têm nenhum tipo de registro jurídico, encontram-se 

trabalhadores que constituem o chamado setor informal (TOMAZI, 2007, p.60). 

O setor informal inclui empregados de pequenas empresas sem registro, indivíduos que desenvolvem, 

por conta própria, atividades como o comércio ambulante, a execução de reparos ou pequenos consertos, a 

prestação de serviços pessoais (de empregadas domésticas, babás) e de serviços de entregas (de entregadores e 

motoboys), a coleta de materiais recicláveis, etc. A lista é enorme. E há ainda aqueles trabalhadores, 

normalmente mulheres, que em casa mesmo preparam pães, bolo e salgadinhos em busca de uma renda mínima 

para sobreviver. Todos fazem a economia funcionar, mas as condições de trabalho a que se submetem 

normalmente são precárias e não dão a mínima segurança e a permanência na atividade (TOMAZI, 2007, p.60). 

Segundo Márcio Pochmann o trabalho informal é um elemento estrutural da economia no Brasil e nos 

países em desenvolvimento, como um desdobramento do excedente de mão-de-obra, com ocupações no setor 

não organizado do mercado de trabalho (desemprego invisível) (POCHMANN, 2000, p.6). Isso equivale a dizer 

que ele se define a partir de pessoas que criam sua própria forma de trabalho como estratégia de sobrevivência, 

ou como parte de formas de ocupação utilizadas pelas empresas capitalistas na produção, por exemplo, o 

trabalho em tempo parcial ou casual, o trabalho temporário, o contrato de prestação de serviços, além de 

subcontratações estabelecidas com pequenas empresas terceirizadas para a produção de bens e serviços 

(ROSEMBLUTH, 1994, p.7).  

Essa pesquisa é fundamental, pois inaugura os estudos de sociologia do trabalho numa região carente 

tanto economicamente como em pesquisas cientificas. O trabalho ainda é uma atividade central na vida dos 

indivíduos, dedicamos boa parte do tempo a ele. O trabalho informal, por outro lado, ocupa mais de 50% da 

população economicamente ativa do Brasil. Qual é esse percentual numa cidade do semiárido alagoano? Como 

vivem os trabalhadores informais, o que eles pensam de seus trabalhos?  

Pretendemos compreender as relações sociais no trabalho e a vida de homens e mulheres que vendem 

todos os tipos de produto no mercado informal para sobreviver. Os locais de vendas dos camelos se entendem 

por ruas e praças no espaço urbano e fazem parte do que podemos denominar de “economia invisível”. Entre os 

comerciantes de rua que estão á margem da proteção legal, os camelos e os vendedores ambulantes pertencem ao 

grupo considerado mais fragilizado, que sofre mais diretamente perseguições e violência. 

 

 
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
  

A primeira etapa do nosso estudo consiste na revisão bibliográfica, e leitura de artigos e livros sobre 

Trabalho e informalidade. A partir dessas leituras e discursões sobre o trabalho e a informalidade 

fundamentaremos o tema dando a ele contornos mais definidos. Posteriormente traçaremos o quadro em que se 

encontra o trabalho informal especificamente no município de São José da Tapera. A partir de então nos 

aproximaremos do nosso objeto de estudo: camelos e feirantes. Nessa etapa realizamos as pesquisas de campo 

que consiste em entrevistas semi-estruturadas para descobrir a origem social desses trabalhadores, entrevistamos 

uma amostra significativa de feirantes e camelos, perguntando sobre suas origens, tamanho de família, trabalhos 

anteriores e finalmente como eles encaram o trabalho na informalidade. 

Uma pesquisa como esta não deixa de ter suas dificuldades, naturalmente os trabalhadores informais se 

sentem ameaçados porque sabem da ilegalidade do seu trabalho, os pesquisadores são muitas vezes confundidos 

com fiscais. Nos comprometemos em não divulgar o nome dos entrevistados. Assumimos aqui a perspectiva dos 

sujeitos que busca sua sobrevivência e não temos nenhum laço com Estado ou justiça. 

Depois de coletado os dados que pretendíamos, observamos e descrevemos todas as dificuldades 

metodológicas em se fazer uma pesquisa dessa natureza e levando em conta essa dificuldade traçamos um perfil 

socioeconômico desses trabalhadores, bem como a maneira que eles se relacionam com o seu trabalho, quais as 

vantagens e desvantagens de estar na informalidade. Relacionamos os dados obtidos com com o debate em torno 

da função social da informalidade, se ela representa autonomia ou precariedade na vida dos camelos de Tapera. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Reconhecemos que esta pesquisa ainda está em fase inicial, o IBGE não dispõe de dados sobre o 

percentual de informais da região, buscamos esses dados na prefeitura e esta também não soube informar.  Outra 

dificuldade em apresentar resultados qualitativos relevantes foi a grande heterogeneidade dessa categoria de 

trabalhadores. Encolhemos então os camelos como grupo especifico e realizamos uma pesquisa exploratória. 

Descobrimos, provisoriamente, que, a maioria dos vendedores ambulantes de São José da Tapera são do 

interior e não possuem grau de escolaridade necessário para ingressar no trabalho formal. Alguns acham 

vantajoso por não ter a necessidade de cumprir horários e por não ter que dividir o salário com um chefe que lhe 

imponha uma rotina de trabalho. Estes trabalhadores enfrentam grandes dificuldades ao transportar suas 

mercadorias para serem comercializadas em diversas cidades. 

Metade deles percebem seu trabalho como se não fosse informal, ou seja, possuem outra noção do que 

significa informalidade. Maioria desses trabalhadores consideram seu trabalho formal mesmo sendo informal por 

trabalhar para si próprio e por ser a única renda em sua casa, mais ao mesmo tempo a outra metade desses 

indivíduos considera informal por não receber benefícios e também não ter sua carteira assinada. 

 

 
CONCLUSÃO 
 

Ao final da pesquisa teremos mais dados sobre o nível de informalidade de São José da Tapera, e 

conhecendo a origem social dos trabalhadores informais. Pretendemos ainda entender como os próprios 

trabalhadores encaram o seu trabalho, se eles possuem uma visão positiva ou negativa em relação ao trabalho. 

Esperamos com essa pesquisa estimular os entrevistados praticantes do trabalho informal a entender de modo 

que lhes fique claro, e que eles saibam um pouco mais sobre seu próprio trabalho trazendo sentido a 

informalidade. 

A maioria desses trabalhadores tem origem humilde, descobriremos se isso se confirma e se a maioria 

vem da zona rural ou de outros lugares. Uma parte dos trabalhadores vão para informalidade porque não tem 

outro meio de vida, outros porque ganham mais do que trabalhando em empresas da região, outros ainda porque 

preferem a liberdade e autonomia que a suposta estabilidade do trabalho formal. Ao final da pesquisa teremos 

mais detalhes e se há uma possível proporção entre esses três motivos. Assim estaremos produzindo um 

conhecimento sociológico sobre o trabalho informal no município de São José da Tapera. 

Certamente uma pesquisa com questões assim nunca foi realizada na região. Ela permitirá que a 

sociedade conheça, ainda que um pouco, da vida de seres humanos que sempre viveram a margem da sociedade. 

A realização dos indivíduos depende muito de seu trabalho e do sentido que ele atribui ao trabalho. A atividade 

de indivíduos vivos deve também ser pensada em termos de pesquisa. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar como é relação do capitalismo com a cidade, isto é, 

como se manifesta a luta de classes no espaço local em meio aos processos de urbanização e como isso 

influencia na concretização do direito à cidade. Para isto, se utiliza de pesquisa bibliográfica.  Como se sabe 

historicamente, o próprio desenvolvimento das cidade urbanizadas são produtos do modelo de sociedade 

capitalista. Deste modo, o trabalho mostra, a partir de algumas obras de David Harvey, que a cidade não pode ser 

vista como um espaço em que não se manifestam as lutas capitalistas e anticapitalista e, que, essa luta é 

determinante na materialidade do direito à cidade. Além disso, outro ponto analisado, é a atuação estatal nesse 

espaço local. Sobre isto, o trabalho constata que assim como tratam as teorias marxistas, “o Estado é o 

administrador dos negócios burgueses”, não ficando fora dessa interação, pois possui papel crucial nas relações 

das cidades, constituindo ele mesmo parte da violação do direito à cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: urbanização; capital; espaço. 

 

Capitalism, city and State: the right to the city in David Harvey 
 

ABSTRACT: The objective of this study is to analyze how capitalism is related to the city, that is, how the 

class struggle in local space manifests itself in the process of urbanization and how this influences the realization 

of the right to the city. For this, bibliographic research is used. As we know historically, the very development of 

urbanized cities are products of the model of capitalist society. In this way, the work shows, from some works of 

David Harvey, that the city can not be seen as a space in which capitalist and anti-capitalist struggles do not 

manifest themselves and that this struggle is determinant in the materiality of the right to the city . In addition, 

another analyzed point is the state action in this local space. On this point, the work states that just as the Marxist 

theories deal with, "the State is the administrator of bourgeois affairs", not being outside of this interaction, since 

it plays a crucial role in the relations of cities, being itself part of the violation of the right to the city. 

 

KEYWORD: urbanization; capital; space. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O direito à cidade é algo pouco discutido sob um viés mais crítico no ambiente jurídico-acadêmico. Um 

dos poucos que fizeram esse debate científico foi David Harvey
34

, que através de uma leitura marxista 

diferenciada, proporcionou um novo olhar para as relações que se concretizam nas cidades, bem como para a 

urbanização.  

                                                           
34

 David Harvey é um dos marxistas mais influentes da atualidade, reconhecido internacionalmente por seu 

trabalho de vanguarda na análise geográfica das dinâmicas do capital. É professor de antropologia da pós-

graduação da Universidade da Cidade de Nova York (The City University of New York – Cuny) na qual leciona 

desde 2001. Foi também professor de geografia nas universidades Johns Hopkins e Oxford. 
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Inicialmente se percebe que para Harvey a cidade é um espaço em que se manifesta a clássica luta de 

classes, possuindo um papel importante na acumulação de capital. O direito à cidade fica nas mãos de uma 

minoria. Em sua análise, ele concebe que o Estado não fica fora dessa interação, corroborando com os escritos 

marxistas que colocam o Estado como parcial em meio à luta de classes.  

O direito à cidade é sem dúvida, um dos temas que mais merecem destaque no século XXI, pois com o 

capitalismo em sua plenitude, com a urbanização progressiva, a cidade é um espaço grandemente favorável ao 

capital, que cada vez mais retrai esse direito dos trabalhadores. 

Diante do exposto, faz-se necessário perceber como David Harvey concebe o direito à cidade em meio à 

luta de classes, bem como atua o direito nessa relação, já que o Estado está intrinsecamente ligado à essa 

dinâmica. Sendo assim, este estudo tem por intento obter como se dá na visão de David Harvey, a luta de classes 

na cidade, percebendo a atuação estatal diante dessa luta e como isso influencia na concretização do direito à 

cidade. Isto, a fim de alargar essa discussão no universo jurídico, diminuindo a referida carência. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo foi desenvolvido sob metodologia bibliográfica, fazendo 

análise de livros e artigos encontrados na internet, possuindo caráter explicativo e exploratório no que se refere 

aos objetivos. 
Para conseguir atingir os objetivos propostos, tendo como referencial teórico o que escreveu David 

Harvey sobre a temática, foi analisado respectivamente os seguintes pontos: direito à cidade, urbanização, a luta 

de classes no espaço local e atuação do Estado segundo as teorias marxistas. 

 

 

CIDADE E CAPITALISMO 
 

A cidade é um espaço que sempre esteve atrelado ao capitalismo. A urbanização exerce um papel 

essencial na acumulação do capital. Na realidade, a urbanização é um elemento da dinâmica capitalista, 

justamente porque ela sempre foi um fenômeno de classe, segundo David Harvey (2014, p. 30). 

O capitalismo encontra em seu próprio modo de operar, diante das circunstancias que atua, obstáculos ao 

seu essencial intento:  o acúmulo progressivo de capital. Para que esse acúmulo não seja bloqueado, de tudo ele 

tentará em prol de não sofrer esse impedimento, nem que para isso tenha que promover mudanças drásticas. 

Quando essas exaustivas tentativas não atingem ao objetivo necessário para uma continua acumulação, pode-se 

dizer que o capital está em crise, já que a acumulação foi interrompida. É justamente aí que se dá a importância 

do espaço local.  

Os excedentes de capital sempre foram um grande problema. É diante desse problema, que a urbanização 

surge, como uma parcial solução. Paris serve como um exemplo disso. Georges-Eugêne Haussmann, quando 

recebeu de Luis Bonaparte a missão de implementar os projetos urbanos em Paris, o que ele fez foi ajudar a 

resolver a questão da disponibilidade do excedente de capital, instituindo, para tanto, um sistema keynesiano de 

melhorias urbanas infraestruturais financiadas pela dívida. Harvey (2014, p. 35), sobre isso, tratou da seguinte 

forma:  

Paris transformou-se na "Cidade Luz", o maior centro de consumo, turismo e 

prazeres - os cafés, as grandes lojas de departamentos, a indústria da moda, as 

grandes exposições transformaram o estilo de vida urbano, permitindo a absorção de 

vastos excedentes mediante um consumo desmedido (que ao mesmo tempo agredia 

os tradicionalistas e excluía os trabalhadores).  

 

Como o Harvey assevera, a cidade se transformou um centro de consumo, turismo, prazeres e industrias. 

Um simples olhar para estes fatos é o necessário para enxergar o quanto a cidade e o processo urbanizador 

expressa os interesses capitalistas. 

 

 

DIREITO À CIDADE E LUTA DE CLASSES 
 

A partir do tópico acima analisado, percebe-se que a cidade atende aos interesses capitalistas, o que leva a 

conclusão de que há uma séria luta de classes neste espaço, já que a sociedade é formada por classes antagônicas 

e o que favorece uma delas, logo agride a outra. Isto será verificado através do exemplo imobiliário, que será 

tratado mais à frente. Antes disso, é necessário compreender em que espaço se insere a classe oprimida. 
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A concepção de que a classe trabalhadora é a que está na produção, no contexto de urbanização, é falha. 

O trabalhador está também na reprodução da vida urbanizada. Ora, a classe trabalhadora não está isolada no 

momento industrial, ela está presente também nos locais de habitação, pois a cidade urbanizada proporciona isso. 

Harvey (2014, p. 248-249), neste sentido, assevera que “os que fazem a água corrente chegar a nossas casas são 

tão importantes na luta por uma melhor qualidade de vida quanto os que produzem os canos e torneiras na 

fábrica”.   

A partir disso, logo fica claro o caráter classista do processo de urbanização que sofre as cidades, pois se a 

classe trabalhadora está no espaço urbano também, não deveria esse espaço ser totalmente tendencioso aos 

dominantes, assim como se manifesta a própria questão imobiliária, que pelo valor de troca no sentido marxista, 

é um grande benefício aos capitalistas, pelo menos é o que mostra a análise dos EUA feita por Harvey, que deixa 

evidente que o mercado imobiliário absorveu uma quantia considerável de capital excedente através da 

construções, impulsionando o deu mercado interno
35

. 

Sendo assim, o direito à cidade, que pode ser visto como o direito de participar, de criar e reinventar a 

cidade de acordo com seus próprios desejos
36

, é sempre violado pelos intentos do capital. A cidade, que deveria 

caber à todos, sendo um espaço para além do individual, não deveria ser produto de apenas alguns, que é o que 

acontece. Harvey (2014, p. 63) percebe isso:  

O direito à cidade como hoje existe, como se constitui atualmente, encontra-se muito 

mais estreitamente confinado, na maior parte dos casos, nas mãos de uma pequena 

elite política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo 

suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos. 

Nesta linha de raciocínio, a partir do que foi discutido até então, não é correto afirmar que o movimento 

anticapitalista não se faz presente, porque se os capitalistas estão, por interesses particulares, inseridos no 

processo de urbanização, buscando resolver o problema dos excedentes, do outro lado estão os trabalhadores (da 

produção e reprodução da vida urbana, como referido acima), em sentido contrário, logicamente. Assim, 

percebe-se como a luta de classes se dá nesse espaço. 

 

 
A TEORIA MARXISTA DO ESTADO E SUA ATUAÇÃO FRENTE À VIOLAÇÃO 

DO DIREITO À CIDADE 
O Estado é historicamente ponto de discussão nas mais diversas áreas. Atualmente, a discussão sobre ele 

se alastrou grandemente, principalmente no que tange à sua função, se de fato é um Estado que busca o bem 

comum ou se favorece aos interesses de particulares. Assumindo esse debate em um viés mais crítico, David 

Harvey, em uma de suas obras
37

, fez algumas considerações sobre a análise marxiana do verdadeiro papel do 

Estado na sociedade capitalista.  

Para Harvey tratar da teoria marxiana foi imprescindível não tocar na perspectiva hegeliana, que vê o 

Estado como sendo a realidade da ideia moral, sendo o ele o universal em relação às disputas particulares. 

A partir disso, quando analisa-se a teoria marxiana, percebe-se que nela o Estado é concebido como um 

fenômeno real, que surgiu das contradições reais entre os particulares e a comunidade. Surgiu como uma solução 

ao antagonismo de classes que são totalmente incompatíveis. Desde sua gênese, perpassando séculos, nas mais 

variadas épocas de sua existência, ainda que adquirindo formas diferentes, sempre se firmou ao lado de uma das 

classes, sendo essa sempre a que detém maior poderio econômico. Assim se fez presente no escravagismo 

antigo, ao lado dos senhores, e, no feudalismo, ao lado da nobreza. Não seria diferente no capitalismo, onde 

esteve, desde seu estabelecimento após as revoluções burguesas, ao lado da burguesia.  

Mas, certamente, a pergunta que se faz a partir da análise materialista é a seguinte: como o Estado faz isso 

ao mesmo tempo em que se firma como sendo o universal (como concebe a análise hegeliana)? Com base nos 

escritos de Marx e Engels, isso ocorre de duas formas: pelo parecer ser autônomo do Estado, juntamente de sua 

conexão com a ideologia
38

.  

O primeiro ponto, consiste no fato de as instituições, os órgãos, através de seus representantes, até mesmo 

pelos seus funcionários, se situarem como um poder acima da sociedade, expressando sua autonomias. O 

segundo, por sua vez, trata-se das ideias produzidas, pois através delas os interesses da classe dominante são 

vistos como os interesses de toda a sociedade.  

                                                           
35

 Cf. HARVEY, David. O direito À cidade. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/272071/mod_resource/content/1/david-

harvey%20direito%20a%20cidade%20.pdf >. Acesso em: 13 set. 2017.   
36

 HARVEY, David. Cidades Rebeldes. São Paulo: Martins Fontes- selo Martins, 2014. 
37

 HARVEY, David. A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 
38

 Ibdem, p. 81. 
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Exemplos dessa segunda forma podem ser a liberdade, a igualdade e a propriedade tão exaltadas no 

sistema capitalista, que sendo valores da classe dominante, são incorporados como sendo do interesse de todos. 

Até as formulações de ideais que visam a justiça social e a igualdade jurídica, são formulações burguesas, já que 

refletem todo o interesse dessa classe. Outro ponto é a regulação da exploração do trabalho, que é feita sob 

cuidados especiais, a fim de que atendam aos interesses dos exploradores 

Harvey (2005, p. 82) entende que o Estado é bem definido pelo marxismo, quando declara que “o 

Executivo do Estado moderno é apenas um comitê para administrar os negócios comuns do conjunto da 

burguesia”. Para tanto, basta observar que as próprias relações de trocas, de valor de trocas, determinam grandes 

elementos operacionais do Estado, bem como a ideia de pessoas física e jurídica, o direito à propriedade, à 

igualdade e etc.  

Diante disso, fica claro que não há um capitalismo sem Estado, nos termos de um Estado tal qual se 

conhece atualmente, totalmente parcial. Da mesma forma, não há cidades em meio à urbanização, sem essa 

intervenção parcial.  

Para perceber como se dá esse papel do Estado na cidade, basta novamente analisar o já citado exemplo 

de Paris, que sob o comando de Luis Bonaparte, foi totalmente modernizada por Georges-Eugêne Haussmann, 

servindo como solução ao referido problema dos excedentes de capitail. Assim, não há dúvidas sobre o papel do 

Estado perante a violação do direito à cidade, pois ele mesmo é quem a impulsiona. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A pesquisa constatou que para Harvey o direito à cidade deve ser visto como o poder de interferir nos 

seus próprios processos de criação e transformação, o que constantemente não é respeitado, pois a cidade é 

manipulada por poucos, embora haja movimentos anticapitalistas. Assim, é evidente o embate no espaço local. 

Historicamente o excedente de capital foi um sério problema para a burguesia, que achou na cidade uma parcial 

resolução desse problema.  

No que tange ao Estado, tem-se que ele deveria ser e agir de acordo como o interesse universal, mas na 

realidade ele faz isso de acordo com os particulares, pois sua própria criação está vinculada à eles, assim como 

trata a própria teoria marxista, ele é o administrador dos negócios burgueses. No espaço local não seria diferente.  

Portanto, a cidade é um espaço que muito interessa aos dominantes, que com a ajuda do Estado, vem 

agredindo os trabalhadores constantemente para uma maior absorção de capital, retraindo do trabalhador o 

direito à cidade nos termos tratados aqui. 
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RESUMO: A preservação da tradição popular é essencial para a formação de identidades onde valores, 

crenças e outros elementos representativos se tornam evidentes. Nesse projeto, focou-se na dança do coco de 

roda alagoano. A princípio, deteu-se nas formações iniciais e suas modificações ao longo do tempo perpassando 

pelos aspectos artísticos, culturais, econômicos e sociais, tendo como objetivo discutir a importância dessa 

manifestação artística e sua permanência dentro da cultura popular alagoana. Utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica, através da revisão de literatura já publicada sobre o tema em artigos, revistas e livros científicos, 

baseados principalmente nas teorias de Jares (2010), Abreu (2003) e Ayala (1999). Ao final da pesquisa realizou-

se uma exposição dentro de um evento científico promovido pelo Instituto Federal de Alagoas - IFAL, na cidade 

de Batalha, na modalidade de Sala Temática. A exposição teve aproximadamente o número de 300 pessoas, a 

maioria de escolas públicas da cidade. A ideia foi socilaizar e debater sobre a origem e desafios atuais da cultura 

popular e, através das discussões levantadas, preservar a memória cultural e a tradição popular alagoana. 

PALAVRAS-CHAVE:  Cultura alagoana, cultura popular, dança brasileira 

 

 

Coco de roda in the context of alagoan popular culture 
 

ABSTRACT: The preservation of popular tradition is essential for the formation of identities where values, 

beliefs and other representative elements become evident. In this project, he focused on the dance of the Alagoan 

rhino. At first, the initial formations and their modifications over time went through the artistic, cultural, 

economic and social aspects, aiming to discuss the importance of this artistic expression and its permanence 

within the popular culture of Alagoas. We used the literature search, through a review of already published 

literature on the subject in articles, journals and scientific books, based mainly on theories of Jares (2010), Abreu 

(2003) and Ayala (1999). At the end of the research, an exhibition was held within a scientific event promoted 

by the Federal Institute of Alagoas - IFAL, in the city of Batalha, in the modality of Thematic Room. The 

exhibition had about 300 people, most of them public schools in the city. The idea was to socialize and debate on 

the current origin and challenges of popular culture and, through the discussions raised, to preserve the cultural 

memory and popular tradition of Alagoas. 

 

KEYWORDS: Alagoas culture, popular culture, brazilian dance 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cultura é um conceito fundamental para entendermos a humanidade e  através dela 

dimensionarmos a infinita diversidade, no entanto, é muito difícil chegar a uma definição 

precisa pelo fato de que para isso é preciso estudar o local em que ela é praticada, suas 

tradições e costumes. De acordo como pesquisador José Souza: 
Cultura é uma preocupação contemporânea, bem viva nos tempos atuais. É uma 

preocupação em entender os muitos caminhos que conduziram os grupos humanos 

às suas relações presentes e suas perspectivas de futuro. [...] Assim, cultura diz 

respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, 

nações, sociedades e grupos humanos (SOUZA, 2012, p.7-8). 

 

Ao que se refere à cultura popular é difícil saber o que de fato é genuíno de um 

determinado povo, tendo em vista à dificuldade de precisar a origem das manifestações 

culturais, artísticas e históricas e suas relações entre si, entre os mundos sociais em períodos 

históricos e contextos diferenciados. 
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Nesse sentido, esse projeto tratou-se sobre o Coco de Roda, que para alguns autores 

seria de origem africana, tendo em vista as culturas Bantus, com uma predominância 

do grupo Angola-Conguês nas Alagoas. Efetivamente, os povos de origem Bantu entraram 

largamente nas Alagoas, a ponto de afirmar sua predominância dessa corrente negra (Duarte, 

1991). A principio, o coco iniciou-se cantos de trabalho dos tiradores de coco no Submédio 

São Francisco e que somente depois viraria uma dança.   

Para outros autores, o Coco de Roda teria origem afro-indígena, já que acredita-se que 

nascera dos quilombos em que a dança era envolvida por sapateado e palmas. Devido à 

presença de elementos indígenas como os movimentos em roda, no Coco de roda, existem 

elementos também das culturas negras como os instrumentos de percussão utilizados (ganzá, 

caixão e zambê), a umbigada, o ritmo e o canto (FARIAS; DAMASCENO, 2011). 

No caso do Coco de Roda, diferencia-se de outras danças populares, pois é preciso que 

o mestre lance uma provocação em forma de entoada, na qual é respondida pelo grupo 

presente em forma de coro seguindo o ritmo dado pelos tocadores, geralmente com o ganzá e 

a zabumba.  Um dos artistas mais célebres do coco é o Jackson do Pandeiro que iniciou ao 

lado da sua mãe tocando o instrumento zabumba.  

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi discutir a importância dessa manifestação 

artística, a dança do Coco de Roda e sua permanência dentro da cultura popular, tendo em 

vista as riquezas que trazem para a cultura alagoana e as dificuldades de reconhecimento ou 

valorização da sociedade no contexto atual. 

Cabe-se ressaltar que bibliografia disponível é escassa no meio acadêmico sobre o 

Coco de Roda e seus gêneros, especialmente quando se foca no estado de Alagoas. Porém, 

houve-se a oportunidade de levantar alguns dados e compartilhá-lo com parte da sociedade 

por concluir-se com uma exposição, da modalidade de Sala Temática dentro de um evento 

acadêmico. 

Percebeu-se que há necessidade de divulgar e compartilhar esse gênero da dança 

brasileira e nordestina para que possa perdurar pelas gerações futuras, a partir do incentivo a 

cultura popular. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Nesta pesquisa utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica. A princípio, foram feitas 

leituras de artigos científicos e livros relacionados à cultura popular e ao coco de roda, com ênfase 

para os grupos que foram criados no estado de Alagoas na tentativa de encontrar elementos e 

personagens típicos que permitissem uma caracterização dessas manifestações artísticas nessa região.  

O segundo passo foi a realização de uma entrevista com um grupo de coco de roda alagoano, 

com o intuito de descobrir sobre quais seriam as condições sociais, escolaridade e influências desses 

artistas. Em seguida, participou-se dos ensaios do grupo de coco de roda Zás-Trás, montado pelo 

ARTIFAL - Programa desenvolvido pelo Instituto Federal de Alagoas - na cidade de Batalha, onde 

alguns passos e técnicas foram ensaiados pelo mestre Laércio de Bamba. 

Por fim, a pesquisa foi compartilhada através de uma exposição na modalidade sala temática 

dentro da III Mostra de Ações Multidisciplinares do IFAL. A explanação do tema aconteceu através da 

oratória, de objetos e elementos que relembraram a cultura alagoana, como livros, fotografias, 

recitação de cordéis e criação de um cenário inspirado no sertão alagoano. Houve-se também uma 

apresentação de diversas danças relacionadas ao gênero coco de roda e de cantorias que traziam em 

suas letras a história ou exaltação da cultura alagoana. 

Durante a exposição, também foi realizada uma minioficina de coco de roda na qual os 

visitantes aprenderam e interagiam com alguns passos básicos da dança e em seguida, abriu-se para 

explanação da origens do coco de roda, os gêneros variados, sua importâncias para a cultura alagoana 

e brasileira e dificuldades para permanência nas futuras gerações.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através dos estudos teóricos percebeu-se a complexidade do estudo da cultura popular 

e as infinitas direções que podem tomar um estudo dessa natureza. Dentre as várias 

manifestações artística alagoanas, optamos em pesquisar o Coco de Roda de maneira que 

pudesse abrir uma reflexão sobre a sua importância dentro da cultura popular na sociedade 

atual e sua permanência ao longo do tempo, porém identificou-se que há pouco material 

científico relacionado a temática. 

Através dos visitantes à exposição montada, constatou-se o pouco ou nenhum 

conhecimento por parte dos jovens e crianças visitantes, através das suas falas. Os jovens não 

apresentaram tanto interesse pela dança, já que não fazia parte do seu cotidiano, alguns até 

conheciam, mas preferiam outras formas de dança, como o pagode, o funk, o forró ou outros 

gêneros apresentados pela cultura midiática.  

 Por outro lado, pode-se notar uma curiosidade natural por parte deles e disposição em 

conhecer os passos básicos na oficina, especialmente as crianças que, assim como os jovens, 

tiveram a oportunidade de conhecer brevemente alguns passos da dança, a história em 

Alagoas e sua dispersão pelo Brasil, os principais mestres e os gêneros existentes. 

Após a participação nas oficinas, a maioria dos visitantes relatou que havia se 

divertido bastante e que se tivesse a oportunidade de aprender sobre a dança, voltaria a dançá-

la. Assim, notou-se que há uma grande necessidade de compartilhamento que possa 

oportunizar aos jovens e as novas gerações o conhecimento do gênero Coco de Roda e poder 

praticá-lo. 

 

 

 
Figura 1: Oficina de Coco de Roda 
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Figura 2: Sala Temática na III Mostra Científica 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Com base nessa pesquisa, concluiu-se que a cultura popular é bastante complexa, pois 

para entendê-la é necessário um estudo aprofundado sobre contexto local, a história, as 

crenças, os costumes e os valores de um determinado grupo ou nação.  

A cultura popular tem sido pouco debatida ou discutida pelas mídias sociais, de tal 

forma que não tem sido tão apreciada pelos jovens quanto à cultura de massa. As músicas que 

tocam numa rádio popular, na televisão ou na internet parece ser bem mais atrativa ou 

dançante que o Coco de Roda, uma dança rica, com ritmo acelerado e interativa. 

Percebeu-se que ainda há pouco material acadêmico publicado sobre o Coco de Roda 

e especialmente o alagoano no meio acadêmico, dificultando assim, a compreensão de alguns 

pontos ainda subentendidos.  

Notou-se também que o Coco de Roda alagoano apesar de ser uma dança com 

influencias africanas e indígenas, como boa parte das danças brasileiras, não é tão conhecida 

entre os jovens ou crianças da atualidade do sertão alagoano, especialmente na cidade de 

Batalha, o que se torna contraditório, já que as pesquisas apontam quilombos de Alagoas 

como  sua origem. 

  Por fim, acredita-se que cabe a toda a sociedade uma reflexão sobre a indústria 

cultural e a cultura de massa com suas músicas e danças de fácil consumo, bem comoà às 

vezes relacionadas ao turismo, são capazes de acabar ou compartilhar com a cultura popular 

como expressão artística espontânea das classes populares.  

A cultura popular esta sempre ressurgindo e, com transformações internas, sendo 

assim é capaz de sobreviver aos apelos da sociedade mercantil se a sociedade souber valorizá-

la.  
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Empregabilidade em debate 
 

Cristiano Miguel Pontes Pereira39 
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca da categoria empregabilidade no contexto 

da sociedade capitalista, buscando evidenciar os limites e possibilidades para a inserção no mercado de trabalho, 

através de uma perspectiva crítico-dialética realizou uma pesquisa bibliográfica, na qual recorremos a autores 

que estudam a temática proposta. Obtivemos como conclusão que: na sociedade capitalista existe uma 

discrepância entre a quantidade de oportunidades de trabalho que são ofertadas e a quantidade de pessoas  que 

estão dispostas a trabalhar, restando assim, aos que não conseguem se inserir no mercado formal o ingresso no 

âmbito da informalidade.  
 

PALAVRAS CHAVES: sociedade capitalista, mercado, informalidade.   

 

Employability in Debate 

 
ABSTRACT: This paper aims to discuss the category employability in the context of capitalist society, 

seeking to highlight the limits and possibilities for insertion in the labor market, through a critical-dialectic 

perspective carried out a bibliographical research, in which we resort to authors who study The proposed theme. 

We conclude that: in capitalist society there is a discrepancy between the number of job opportunities offered 

and the number of people who are willing to work, thus leaving those who can not enter into the formal market 

entry into the informal sector. 

 

KEYWORDS: capitalist society, market, informality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo discorrer acerca da categoria empregabilidade no contexto da 

sociedade capitalista, buscando evidenciar os limites e possibilidades para a inserção no mercado de trabalho. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica se utilizando de autores que estudam a categoria 

empregabilidade com ênfase nas características inerentes ao modo de produção capitalista, seguindo uma 

perspectiva crítico-dialética, pois, fornece o conhecimento necessário para a apreensão dos fatores determinantes 

para a geração dos problemas sociais existentes em nossa sociedade, tal conhecimento não é pautado na 

aparência do problema e sim procura buscar a essência do mesmo. 

Para a abordagem de nosso objeto de estudo estruturamos este trabalho da seguinte forma: primeiramente 

discutiremos acerca da categoria empregabilidade, destacando os principais fatores que contribuem para os 

sujeitos estarem ou não empregados, levando em consideração o contexto da sociedade capitalista, 

posteriormente abordaremos as principais características do setor do mercado de trabalho formal, porém 

apresentando o âmbito da informalidade como alternativa propagada pelos governantes para os que não 

conseguem uma oportunidade no restrito mercado de trabalho.    

 

1.1 Compreendendo a empregabilidade 
 

O termo empregabilidade é bastante usado na contemporaneidade para justificar o problema do 

desemprego, devido a seu significado estar relacionado com a capacidade dos sujeitos de se qualificar para serem 

                                                           
39
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inseridos no mercado de trabalho, como também a capacidade do próprio mercado de absorver o contingente de 

força de trabalho que almeja uma oportunidade de emprego. 

Segundo DELBONI (2008, p. 1)  

A palavra empregabilidade teve origem nos Estados Unidos (employability), como 

referência ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (portanto, um 

conjunto de competências) que tornam o profissional importante não apenas para 

sua organização, mas para toda e qualquer empresa que venha a necessitar de seu 

trabalho. 

De acordo com a autora no Brasil, o termo empregabilidade foi utilizado pela primeira vez no final da 

década de 1990, por José Augusto Minarelli, o qual relacionava tal categoria teórica com a capacidade do 

profissional em conseguir um emprego e manter-se empregado, já que o mercado de trabalho, em virtude do 

processo de globalização da produção, dos avanços tecnológicos e da abertura das economias, apresenta 

constantemente novas demandas, sendo necessário que seus profissionais estejam qualificados para atender as 

expectativas dos empregadores. 

A empregabilidade é, portanto, um conceito utilizado com a finalidade de individualizar o problema do 

desemprego, ou seja, o próprio sujeito é responsável por estar ou não empregado. Todavia, a ação de auto-

responsabilizar as pessoas pelo fato de estarem ou não empregadas desconsidera que o número de vagas 

ofertadas pelo mercado de trabalho é inferior ao de pessoas disponíveis ao trabalho e que a empregabilidade não 

resolve o problema de modo coletivo e sim individual. O fato de um desempregado conseguir um emprego não 

elimina este problema da sociedade e sim do próprio indivíduo que é inserido no mercado de trabalho. 

A empregabilidade é uma categoria bastante complexa, pelo fato de envolver diversos fatores que são 

fundamentais para quem pretende conseguir um emprego, dentre estes: a aquisição de uma educação formal de 

qualidade; qualificação profissional que envolve a aprendizagem de outros idiomas e do domínio dos 

instrumentos tecnológicos presentes no atual mercado de trabalho. Mas a complexidade desta categoria está 

atrelada à forma como se configura o mercado de trabalho regido pela lógica do modo de produção capitalista, 

pois nem todas as pessoas possuem os recursos necessários para se qualificar e mesmo as que possuem não são 

inseridas em sua totalidade, devido a haver mais força de trabalho do que propriamente emprego. 

Conforme afirma ALVES (2007, p. 253),  

A educação ou a aquisição (consumo) de novos saberes, competências e credenciais 

apenas habilitam o indivíduo para a competição num mercado de trabalho cada vez 

mais restrito, não garantindo, portanto, sua integração sistêmica plena (e 

permanente) à vida moderna. 

Sendo assim, adquirir novas habilidades é preponderante para que os indivíduos possam pelo menos ter o 

direito a competir por uma vaga de emprego, podendo obter o sucesso esperado caso os seus concorrentes não 

possuam o seu mesmo nível de qualificação.  

De modo geral, é de suma importância discutir a categoria empregabilidade com base na forma como se 

configura o processo de trabalho regido pelo modo de produção capitalista, pois, a compreensão do seu 

funcionamento irá nos permitir identificar os limites e as possibilidades de inserção da classe trabalhadora em 

geral, bem como as estratégias utilizadas pelo próprio capital para que os desempregados também passem a 

contribuir para o seu desenvolvimento.   
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1.2 Emprego formal para poucos 

 
No Brasil, a partir da década de 1990, o setor formal sofreu uma considerável queda no que concerne à 

geração de vagas de emprego, em virtude da adesão à política neoliberal que, dentre outros aspectos, 

desencadeou a lógica da subordinação pela precarização do trabalho, resultando na desestruturação do mercado 

de trabalho.  

Segundo POCHMAN (2010), com a efetividade da programática neoliberal no Brasil, ocorreu o 

crescimento do desemprego, de postos de trabalho precários, além do desassalariamento. Conforme o autor, de 

cada 10 (dez) trabalhadores que almejavam uma vaga no mercado de trabalho durante os anos 90 (do século 

XX), somente 6 (seis) encontraram alguma ocupação e, dentre estes, apenas 4 conseguiram um emprego com 

carteira assinada. 

Diante deste cenário, no qual se evidencia uma redução das vagas de emprego no setor formal, os 

trabalhadores descartados não têm perspectiva de conseguir outro emprego assalariado, com carteira assinada, e 

são obrigados a procurar outros meios para suprir suas necessidades. Passam, então, a atuar em sua maioria no 

âmbito da informalidade, resultando no crescimento do mercado de trabalho informal. 

Para TAVARES (2010, p. 52),  

Toda relação entre capital e trabalho na qual a compra da força de trabalho é 

dissimulada por mecanismos, que descaracterizam a condição formal de 

assalariamento, dando a impressão de uma relação de compra e venda de 

mercadorias, consubstancia trabalho informal. 

A autora apresenta como principal característica que diferencia o setor formal do informal, o fato do 

trabalho formal ser protegido, pois os seus integrantes gozam de todos os direitos trabalhistas assegurados por 

lei, ao contrário dos que estão inseridos no setor informal, que não possuem carteira de trabalho assinada, 

implicando na inacessibilidade destes direitos. 

A informalidade é vista pelos governantes como solução para o problema do desemprego, tendo em vista 

que estes não conseguem promover uma maior abertura de vagas de emprego no mercado formal de trabalho, 

por isso divulgam a informalidade como sendo uma “luz no fim do túnel” para os sujeitos que estão há bastante 

tempo desempregados. O governo passa, então, a propiciar facilidades para os que desejam montar o seu próprio 

negócio, auxiliando estes na administração do empreendimento, como também fornecendo recursos financeiros, 

em condição de empréstimo, para consolidação do mesmo.  

O incentivo à migração para o trabalho informal ocorre também pelo fato de que esta modalidade de 

trabalho reduz os custos da produção, devido à produção ser realizada fora das empresas, como é o caso do 

trabalho em domicílio, e como os demais tipos de trabalhos informais não há vínculo empregatício entre 

contratante e contratado. 

Podemos inferir após a nossa discussão que políticas públicas que visem à real ampliação do emprego 

formal, com ênfase na educação e formação profissional de jovens e adultos, não são condizentes com a lógica 

do sistema capitalista, o que nos reporta à ideia de que o aumento do investimento nessa área somente servirá 

como forma de amenizar o problema do desemprego, mas não o resolverá. O trabalho informal por sua vez 

continuará sendo visto pelos governantes como uma alternativa de absorção de força de trabalho, na medida em 

que possibilita aos excluídos do mercado formal de trabalho a contribuírem para o desenvolvimento capitalista, 

se utilizando sempre da exploração da mão-de-obra e das grandes jornadas de trabalho.  
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CONCLUSÃO 

 
No decorrer deste trabalho buscamos discutir acerca da categoria empregabilidade, entendendo a mesma 

como sendo um mecanismo utilizado pelo sistema capitalista de produção para transferir para os próprios 

sujeitos a responsabilidade por estarem ou não empregados.  

A qualificação profissional surge como principal exigência para a inserção no mercado formal de 

trabalho, cabendo aos sujeitos a responsabilidade de sua obtenção, para que assim possam lutar por uma vaga de 

emprego. Já os que não conseguirem a sua inserção no âmbito formal buscam como alternativa a informalidade, 

pois é uma estratégia adotada pelo capitalismo para absorver a parcela da população que até o momento não está 

contribuindo para o seu desenvolvimento.     

Sendo assim, a pesquisa foi de grande valia, pois nos permitiu evidenciar os limites e possibilidades de 

inserção no mercado de trabalho em meio a sociedade capitalista, promovendo uma reflexão crítica em torno dos 

mecanismos utilizados por este sistema de produção vigente, que propaga a responsabilização dos indivíduos por 

estarem ou não empregados e mascaram a necessidade do capital em conter em seu processo um exército 

industrial de reserva disponível para substituir os que não obedecerem as regras vigentes. 
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RESUMO: A análise da inadimplência do IPTU no município de Arapiraca busca transformar em informação 

dados relativos à arrecadação e Dívida Ativa provenientes do referido imposto. Os dados foram coletados junto à 

Prefeitura de Arapiraca, para fins de estudo e pesquisa visando contribuir, de forma instrutiva, com a diminuição 

da inadimplência no município e demonstrar o quão vital é para a população arapiraquense o descumprimento 

dessa obrigação, já que o valor da Dívida é deixado de investir em áreas substanciais como a educação e saúde. 

Dessa forma, é esperado que haja uma Educação Fiscal eficiente no município para que os contribuintes saibam, 

de fato, o motivo e destinação dos impostos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Dívida Ativa; Receita; Tributo. 

 

Urban Land and Building Tax (IPTU): An analysis of default rate in the 

municipality of Arapiraca-AL 
 

ABSTRACT: The analysis of the omissions of IPTU in the municipality of Arapiraca seeks to transform in 

information, data on tax collection and tax debt in. The data were collected together with the City of Arapiraca, 

for study and research purposes in order to contribute, an instructive, to the reduction of default rate in the 

municipality and to demonstrate how vital it is for the Arapiraca population to fail to comply with this 

obligation, since the value of Debt is left of invest in substantial areas such as Education and Health. In this way, 

it is expected that there will be an efficient Fiscal Education in the municipality so that the taxpayers know, in 

fact, the reason and destination of taxes. 

 

KEYWORD:  Active debt; Revenue; Tribute.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O tributo, de uma forma geral, não é bem compreendido pela população. É comum perceber a insatisfação 

da sociedade em face dos impostos, que é uma obrigação do contribuinte e, por ser de natureza compulsória, 

remete a algo negativo. Mas, quando o indivíduo se torna consciente e passa a perceber a real importância dos 

impostos para a melhoria do social, ele se torna cidadão. Afinal, exercer cidadania não representa apenas os 

direitos do povo, mas também seus deveres. Além dessa conscientização contributiva, a fiscalização é muito 

importante, pois, assim como o contribuinte, o Estado também tem deveres e um deles é informar para onde 

foram direcionados esses impostos. Definido pelo Código Tributário Nacional, Lei 5172/66, em seu art. 16, o 

imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte. No caso do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o fator gerador é o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado 

na zona urbana do Município (Art. 32, CTN, Lei 5172/66) e, por ser uma obrigação propter rem – por causa da 

coisa – sua responsabilidade recai sobre o proprietário do imóvel. Quando o indivíduo é inadimplente ao IPTU, 

ele deixa de contribuir para a melhoria do seu município, em suas diversas extensões. 

Em Arapiraca, cidade do Agreste alagoano, a inadimplência do IPTU já chegou a 74%, no ano de 2015, 

quando era esperado uma arrecadação de R$ 13 milhões, mas foram contabilizados menos de R$ 4 milhões. 

Segundo site oficial da Prefeitura de Arapiraca, em seu Código Tributário Municipal de 2004, as alíquotas, para 

cálculo do IPTU, são de 1% (um por cento) para imóveis prediais e 2% (dois por cento) para imóveis territoriais. 

Nas glebas, nas quais não foi efetuado o micro parcelamento, a alíquota é de 2,5% (dois e meio por cento). 
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A escolha pelo tema “Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): uma análise da inadimplência do 

município de Arapiraca” se deu pela inovação do tema no município de Arapiraca, cidade com mais de 214 mil 

habitantes, onde, apesar de seu espaço físico estar sendo rapidamente urbanizado e desenvolvido, o número da 

dívida ativa provenientes desse imposto ainda é bastante crescente.  

O alto índice de inadimplência reflete negativamente nas contas públicas. Como impacto negativo direto 

causado pela inadimplência do IPTU é possível citar a inscrição do contribuinte no cadastro de devedores do 

Município – Dívida Ativa. Dessa forma, o Município ingressará com uma ação judicial para saldo do(s) 

débito(s), podendo o contribuinte perder o imóvel gerador da dívida. Sobre a Dívida Ativa (SABBAG, 2015, p. 

211): 

O termo de inscrição na dívida ativa é o documento que permite à Fazenda Pública 

dar início à execução, por meio do ajuizamento da ação de cobrança. 

Modernamente, a inscrição propriamente dita é realizada em meio eletrônico, e não 

mais em livros, como o parágrafo único do art. 202 faz referência. 

Como impacto negativo indireto, tem-se a falta de investimento no próprio Município, já que todo o valor 

arrecadado proveniente do IPTU é direcionado para melhorias do território municipal. Com a alta inadimplência, 

então, o cidadão perde em termos de qualidade em relação à saúde, educação e aos demais setores.  

É importante reforçar, conforme previsto na Constituição Federal (1988), em seu art.156, que “compete 

aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana”. Em seu art.30, inciso III, 

prevê que é atribuído ao município o ato de instituir, arrecadar e aplicar tributos e suas rendas, e, ao mesmo 

tempo dar o retorno ao contribuinte de forma transparente dos impostos de sua competência. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A pesquisa é de cunho qualitativo e quantitativo. A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório que, 

nesse caso, servirá de apoio para investigar o motivo da alta inadimplência do IPTU em Arapiraca.  Essa fase, de 

caráter exploratório, tem o objetivo de dar uma visão mais abrangente sobre o revés – a inadimplência – e 

contribuir para a resolução do problema. A pesquisa quantitativa terá como base modelos estatísticos, que sirva 

para organizar e analisar os dados coletados. Os dados serão demonstrados por meio de gráficos e tabelas 

comparativas.  

Os dados solicitados para fins da pesquisa foram requeridos com base na Lei de Acesso à Informação Lei 

Nº 12.527, 18 de novembro de 2011, conforme inciso XXXIII do art. 5º: “todos têm direito a receber 

Informações dos órgãos públicos de seu interesse particular e de interesse coletivo, sob pena de responsabilidade, 

exceto aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 2011). Portanto, 

foi com a base legal que se deu início à pesquisa. Com a posse dos dados é possível fazer uma análise qualitativa 

e quantitativa, por meio da pesquisa bibliográfica e das pesquisas de campos feitas na Prefeitura do Município de 

Arapiraca, além das pesquisas documentais. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados apresentados foram obtidos por meio de relatórios documentais fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de Arapiraca. Os números serão explanados por meio de gráficos e tabelas para facilitar a análise e o 

entendimento das informações. 
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Gráfico 1 – Valor arrecadado do IPTU 2012-2016 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Arapiraca. 

 

No gráfico 1 é possível ver a evolução em termos de arrecadação do IPTU. Em 5 anos (2012 à 2016) 

houve um aumento de mais de 300% do valor arrecadado. Se analisado isoladamente, esse crescimento é 

bastante relevante para o município, mas para fins de resultado, outros fatores, como a inadimplência, devem ser 

considerados.  

 

Gráfico 2 – Quantidade de Imóveis cadastrados, inadimplentes e isentos. 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapiraca. 

 

No gráfico 2 é visível o alto índice de imóveis inadimplentes. Percentualmente, o número de imóveis 

cadastrados no município de Arapiraca cresceu 63% nos últimos 5 anos e o número de inadimplentes aumentou 

em 84%. Dessa forma, apesar dos índices de imóveis cadastrados representarem uma forte e rápida urbanização 

no município, os índices de inadimplência nos revela um crescimento desenfreado da Dívida Ativa municipal 
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derivadas do IPTU. Os imóveis isentos, por sua vez, em termos quantitativos, não apresentaram consideráveis 

discrepâncias e um dos motivos seria os pré-requisitos para isenção. O pedido de isenção deve ser feito pelo 

próprio contribuinte, por meio de requerimento destinado à Secretaria Municipal de Finanças, mas a isenção é 

cancelada caso haja o não pagamento de taxas de serviços urbanos. Se o contribuinte possuir mais de um imóvel, 

mesmo se encaixando nos requisitos de isenção, não pode se abster ao pagamento do IPTU. 

 

Gráfico 3-  Evolução da Dívida Ativa (2012-2016) 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapiraca. 

 

O gráfico 3 mostra a evolução da Dívida Ativa do município provenientes do IPTU, sendo o maior 

impacto na passagem de 2015 para 2016. Em 5 anos, a Dívida Ativa cresceu 383% e o município deixou de 

arrecadar mais de R$ 18 milhões. Levando em consideração que a Constituição Federal (1988) exige que cada 

município aplique, no mínimo, 25% de sua Receita resultante de impostos – nesse caso, o IPTU – na Educação e 

15% na Saúde, é possível afirmar que, entre 2012 e 2016, o município deixou de investir mais de R$4,5 milhões 

e R$2,7 milhões nas respectivas áreas. 

Tomando como referência uma licitação em forma de pregão eletrônico de Arapiraca (2017) para aquisição de 

caixas d’água e bomba d’água para atender à Rede Municipal de Ensino, onde o valor total é de pouco mais de 

R$42 mil, tem-se, em 2016, em Dívida Ativa, mais de 100 vezes esse valor para suprir essas necessidades 

estruturais relacionadas à educação do município.  

O PPA do município de Arapiraca (2014-2017) prevê, para a Gestão de Receitas, um programa para 

otimização da receita pública que objetiva a melhoria da gestão tributária e promoção da educação fiscal, mas só 

de 2015 para 2016 o aumento da Dívida Ativa foi de R$ 14 milhões. Então, apesar de ser do interesse e da 

competência do município arrecadar o IPTU, ainda não são vistas ações conscientizadoras e eficientes de 

cobrança. A Educação Fiscal no município não está sendo cumprida conforme previsto no Plano Plurianual de 

Ações Governamentais (2014-2017).  

 

 

CONCLUSÃO  

                                   

A análise da inadimplência do IPTU é importante para refletir sobre as causas e seus impactos – diretos e 

indiretos – na sociedade e no Município e o quanto a sonegação reflete negativamente nas contas públicas e na 

vida do contribuinte que, com o débito do IPTU, tem seu imóvel passível de perda. Além disso, o estudo poderá 

contribuir para incentivar a execução de ações de políticas públicas que viabilizem a diminuição – ou até o 

mesmo o fim – do problema em questão. Apesar de, em alguns casos, o município conceder descontos no IPTU 

– pagamento em parcela única, por exemplo – não houve redução da inadimplência nos anos de 2012 a 2016. A 

simples promoção da Educação Fiscal no município otimizaria a arrecadação não só do IPTU, mas dos demais 

impostos e taxas, pois incentivaria o contribuinte a conhecer suas obrigações e também seus direitos quanto 

cidadão.  

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

586 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Código Tributário do Município de Arapiraca. Lei 2.342/2004. ARAPIRACA. Disponível 

em:<http://news.arapiraca.al.gov.br/noticias/downloads/downloads/dw14/codigotributarioconsolidado.pdf> 

acessado em: 2016.  

 

BRASIL. Código Tributário Nacional: Impostos. Lei Nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966. Brasília, 1966. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm> acessado em: 12 maio de 2017.  

 

BRASIL. Constituição Federal do Brasil. 5 de outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> acessado em: 12 de maio de 

2017.  

 

BRASIL. Lei de Acesso à Informação, Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Brasília, 2011. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> acessado em:12 de maio de 

2017.  

 

BRASIL. Portal da Transparência da Prefeitura de Arapiraca. Arapiraca, 2017. Disponível em: < 
http://transparencia.arapiraca.al.gov.br/> acessado em: 2017. 

 

SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito Tributário Essencial. São Paulo: MÉTODO, 2014.  

 

 

http://transparencia.arapiraca.al.gov.br/


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

587 

Influência das Mídias de Entretenimento na Construção da Identidade dos 

Adolescentes no Sertão de Alagoas    

Ritaciro Cavalcante da Silva
(1)

; Débora Oliveira da Silva
(2)

; Maryana Vieira Ferreira 

Oliveira
(3) 

; Ranielli Oliveira Barbosa
(4)

; Victoria do Carmo Silva
(5)

. 

 

(1) 
Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica – Língua Inglesa; Instituto Federal de Alagoas – 

Campus Batalha (ritaciro.cavalcante@ifal.edu.br); 
(2)

 Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico de 

Agroindústria; Instituto Federal de Alagoas – Campus Batalha (deboraoliveiras987@gmail.com); 
(3) 

Estudante 

do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Agroindústria; Instituto Federal de Alagoas – Campus Batalha 

(maryanavieira09@gmail.com). 
(4)

 Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Agroindústria; Instituto 

Federal de Alagoas – Campus Batalha (raniellioliveira123@gmail.com). 
(5) 

Estudante do Ensino Médio 

Integrado ao Técnico de Agroindústria; Instituto Federal de Alagoas – Campus Batalha 

(vick.ducarmo@live.com). 

RESUMO: O trabalho em questão apresenta uma análise de poder exercido pelas mídias de entretenimento, 

estas possuindo um discurso persuasivo e ideológico, além de investigar o modo que influencia na formação da 

identidade de adolescentes que assumem uma rede de interações. Tendo em mente que vivemos em um mundo 

globalizado, ela se intensifica cada vez mais devido às redes sociais. Buscando um estudo dos seguintes quesitos 

como o que Adorno (1986) identificou como o surgimento do termo "mídia de massa", expressão que foi 

possível com a evolução tecnológica que atribui uma forte alienação dos espectadores, apesar de que pode ser 

estabelecida uma relação positiva, levando a importância de questões como a tolerância, aceitação, 

igualdade/diferença. A pesquisa será realizada primeiramente fazendo a leitura e apuração do material 

bibliográfico referente ao tema, e após serão aplicados questionários nos colégios: Imaculada Conceição e 

Cônego Jasson, respectivamente nas cidades de Olho d'Água das Flores, Jacaré dos Homens no estado de 

Alagoas e no Instituto Federal de Alagoas - Campus Batalha.  

 

PALAVRAS CHAVE: mídias sociais; formação de identidade; mídia de massa. 

.Influence of entertainment media in identity building of teenagers in the 

hinterlands of Alagoas  

 

ABSTRACT: The paper presents an analysis of how entertainment media can influence their consumers, 

having a persuasive and ideological discourse. Also, we investigate how media influence the process of identity 

building of teenagers who hold sway of a network of interactions. Keeping in mind the fact that we live in a 

globalized world, such influence is more and more intensified with the advent of social media. Searching for 

findings in the area, we located what Adorno identified as the birth of “mass media”, due to how technological 

evolution attributed a strong alienation of their viewers, despite being possible to establish a positive relation, in 

the importance of issues like tolerance, acceptance, equality/differences. The research is underway, first with a 

bibliography review about the phenomenon. After that, questionnaires will be issued on public and private 

schools in the hinterlands region. 

KEYWORD: social media, identity building, mass media 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo Cerqueira e Silva (2011), a sociedade é, e sempre foi, organizada em rede, sendo, cada pessoa, 

um ponto que se conecta a outros pontos, independente de classes e grupos sociais. Os avanços tecnológicos 

potencializaram essa conexão, principalmente a Internet, que segundo Batista (2011), é utilizada como sites 

participativos e de auto expressão onde membros/participantes expõem, discutem, revelam suas vidas pessoais, 

atividades, esperanças, sonhos e até mesmo fantasias, para que os outros vejam e até mesmo se maravilhem. De 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

588 

acordo com Torres citado por Souza (2012. p. 16) “essas redes garantem a sensação de proximidade das pessoas 

e estão em constante transformação, devido ao seu caráter colaborativo. 

Observando essa evolução tecnocientífica e considerando o atual papel imprescindível dos meios de 

comunicação como veículos de transmissão e imposição da ideologia dominante, (sobretudo a ideologia do 

consumo), decidiu-se produzir o presente trabalho, tendo em vista investigar até que ponto essas mídias, 

(especialmente as redes sociais), influenciam na formação da opinião e identidade dos jovens no sertão de 

Alagoas. 

Entre os objetivos específicos ressaltam-se: - Analisar os discursos que circulam na mídia e seu papel na 

construção de identidades; investigar a frequência diária de uso das redes sociais e quais assuntos são mais 

recorrentes; e tentar para os interesses e a acessibilidade nas três escolas, questionando os fatores que justificam 

essas divergências. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para a realização dessa análise, dividiu-se a pesquisa em três etapas para fins metodológicos associando 

o uso de materiais como celulares e computadores. Na primeira etapa, realizou-se uma discussão teórica sobre o 

conceito de mídia de massa por Thompson (1998) que complementa enunciando que esse papel crucial na 

construção indenitária advém do fato de nossos significados passaram a ser prioritariamente formados pelos 

discursos midiáticos, embora existam outros, tais como a escola, família e religião. Dessa forma, em seguida foi 

analisado e discutido artigos de caráter bibliográfico e teórico que abordam o tema escolhido. 

Na segunda etapa, com orientação, elaborou-se 80 questionários com 13 perguntas cada, para situar o 

perfil social dos alunos de três colégios, sendo eles: Colégio Imaculada Conceição, Colégio Cônego Jasson e o 

Instituto Federal de Alagoas- Campus Batalha, localizados respectivamente nas cidades de Olho D’Água das 

Flores, Jacaré dos Homens e Batalha. Por isso entende-se essa etapa como fundamental para obtenção dos 

resultados base. 

Por fim, com todas as informações adquiridas por essa corrente teórica, realizou-se seleção de dados, 

bem como a elaboração de gráficos e análise possíveis, permitindo a compreensão desse tema complexo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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O Resultado do grafico um, mostra que no colegio Cônego a maioria dos jovens têm preferencia ao 

Facebook, isso reflete justamente com a quinta questão do questionário “Sobre o que você costuma postar?” na 

qual em grande maiora a questão marcada foi “Posto sobre assuntos que tenham a ver comigo e como enxergo o 

mundo”. Pode-se perceber, com base nesses dados, que há uma interligação já que o facebook hoje em dia 

também pode ser considerado uma rede de manifestão e exposições de opinões.   Enquanto que no CIC, há uma 

divisão entre o Instagram e o Youtube o que se remete também a mesma questão anteriormente, onde uma parte 

marcou “Sobre onde estou, com quem estou, o que estou fazendo” e  outra “ Posto sobre assuntos que tenham a 
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ver comigo e como enxergo o mundo” também se interligando,já que o Instagram é uma rede que focaliza mais 

no compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. E no youtube, assim como no Facebook também há 

exposição de opiniões e manifestações das mesmas só que através de vídeos.  Já no IFAL, a divisão ocorre 

somente entre o Instagram e o Facebook, porém as alternativas escolhidas, em grande maioria, foram similares 

às escolhidas do Imaculada. 

O gráfico dois indica que no CIC a maioria dos estudantes acessa em média de 6 a 9 horas por dia, 

enquanto que no Ifal e no Cônego utilizam em média de 1 a 3 horas por dia. Através desses resultados, conclui-

se e supõem-se que, isso deriva ao fato de que os dois primeiros colégios são instituições públicas, sendo assim 

na maioria das vezes não se tem tanta disponibilidade ao uso das redes tanto quanto o CIC, instituição particular. 

Mesmo assim, essas consequências se tornam surpreendentes, considerando a realidade de que atualmente a 

maioria dos adolescentes são denominados como uma geração de dependência por ter o uso diário intenso dessas 

mídias. Podendo ter também uma forte interferência na realização de alguns compromissos como trabalho, 

estudo, alimentação e relações pessoais/afetuosas como LIMA et al (2013) relatam.  

No gráfico três, em todas as escolas a música foi o assunto de mais interesse pelos alunos, com uma 

variante de 50% a 70%. Sendo um dos fatores que mais influenciam no comportamento dos adolescentes, pois 

acaba que muitas das vezes os jovens se identificam com as letras das músicas, sendo também um recurso de 

distração, calmaria e entretenimento. 

Pode-se perceber esse ocorrido em um dos questionários aplicados na escola Jason, na qual se remete as 

composições de cantores como Cazuza e Renato Russo. Outro questionário ainda, aplicado no Imaculada tem 

como justificativa a música sendo uma fonte de conhecimento pois pode ser abordada em várias línguas 

passando a aprendizagem dessas para as pessoas. Um ato relevante é o caso de que se tem a ausência de ídolos 

regionais, idealizando os efeitos que a globalização causa na cultura local, assim como Thompson (1998) pontua 

que ela tem um papel crucial na formação de identidades decorrendo o fato de que nossos significados passaram 

a ser prioritariamente construídos pelos discursos midiáticos, embora existam outros, tais como o escolar, 

familiar e religioso. 

No gráfico quatro, pesquisas psicológicas realizadas com o intuito de saber a origem da personalidade 

humana, dizem que essa personalidade social e pessoal resulta da interação com o ambiente, seja ele, familiar, 

escolar ou religioso. Com base nos dados adquiridos no gráfico, os alunos dos três colégios apresentam como 

ambiente preferível suas próprias residências, onde o acesso a redes sociais é menos restrito. Assim, tendo 

melhor acesso ao mundo digital que atualmente é onde se tem a grande parte da influência, a partir dos meios de 

leitura, pelo que se escuta ou assiste, com isso, ao elaborar o discurso a mídia pode manipular, modificando a 

convicção de quem consome aquele tipo de conteúdo. 

 

 

CONCLUSÃO 
  

Pode-se concluir com a coleta dos dados que as rede social se tornou parte dominante no cotidiano dos 

jovens. Ela cria as demandas, orienta os costumes e hábitos da sociedade, além de definir estilos, bordões e 

discussões sociais, algo que consequentemente não se pode deixar de lado. Frente a essa certificação, a pesquisa 

foi importante para avaliar os aspectos positivos e negativos dessas demandas no comportamento social, 

sobretudo aquelas que estão em idade escolar, que foi o local onde buscamos fazer a aplicação dos questionários. 

Com isso pôde-se ter alguns resultados relevantes como a maneira que a globalização está vinculada na vida dos 

adolescentes. Em aspectos como a música, cinema, moda onde infelizmente eles esquecem da sua própria 

cultura, como se essa cultura fosse "eliminada" por tal desvalorização e apenas se reconhecesse o gênero 

dominante que introduz o mundo capitalista. Finaliza-se então que mesmo as localidades do sertão de Alagoas 

que aos olhos dos demais por esta no Estado do Nordeste não tem conhecimento sobre qualquer assunto que 

venha a ser abordado, são influenciados da mesma forma dos em relação às demais mídias. 

Sendo assim, percebe-se que embora as rede sociais seja uma importante forma de socialização e 

entretenimento das pessoas, há indicativos de que é necessário fazer um debate sobre essa temática. Frente a essa 

problemática busca-se dar continuidade a pesquisas futuras, com a aplicação de mais questionários em diferentes 

escolas onde surgem novos paradigmas sociais negativos como homofobia, machismo e racismo e reações 

positivas como a incorporação de grupos minoritários antes marginalizados pela sociedade. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é discutir os impactos do programa de transferência de renda “Bolsa 

Família” na vida das mulheres nordestinas.  Esta pesquisa, em estágio ainda preliminar, foi desenvolvida no 

programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura.  A partir de discussões que estabeleceram uma 

série de ricos debates sobre o sertão nordestino estimulando que cada um dos presentes despertasse para a 

produção da escrita a partir “do seu nordeste” e assim sendo, tenho como indissociável de nordeste a figura da 

mulher nordestina, personagem principal desta região brasileira que concebo como “Meu Nordeste”. O estudo 

busca contemplar temas como machismo, patriarcado e emancipação feminina a partir de aspectos sócio-

culturais que compõem as “Representações Sociais” no interior do nordeste. Buscando compreendê-las a partir 

das transformações culturais, políticas, econômicas e sociais na qual estão inseridas, proponho-me aqui a 

discussão  da mulher nordestina a partir do Programa Bolsa Família, partindo da observação do cotidiano das 

muitas mulheres que contempladas pelo programa de transferência de renda assumem o papel de administradoras 

do próprio dinheiro, que embora trate-se de quantias ínfimas, são valores representativos e geradores de 

possibilidades antes inimagináveis para muitas mulheres brasileiras, nordestinas.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Bolsa Família. Mulher. Nordeste.  

 

"Marias": Impacts of the Program of Transfer of Income "Family Grant" 

in the life of northeastern women 
 

ABSTRACT: The objective of this study is to discuss the impacts of the "Bolsa Família" income transfer 

program on the lives of Northeastern women. This research, still preliminary, was developed in the Post-

Graduate Program in Territorial Dynamics and Culture. From discussions that established a series of rich debates 

about the northeastern sertão stimulating that each one of the present awakened for the production of the writing 

from "of its northeast" and thus, like inseparable from northeast the figure of the woman from Northeastern, 

personage the main part of this Brazilian region that I conceive as "Meu Nordeste". The study seeks to 

contemplate themes such as machismo, patriarchy and female emancipation from the socio-cultural aspects that 

make up the "Social Representations" in the northeast. Seeking to understand them from the cultural, political, 

economic and social transformations in which they are inserted, I propose here the discussion of northeastern 

women from the Bolsa Família Program, starting from the daily observation of the many women who are 

contemplated by the transfer program of income assume the role of administrators of the own money, that 

although these are small amounts, are representative values and generators of possibilities previously 

unimaginable for many Brazilian women, northeastern. 

 

KEYWORDS: Bolsa Família. Woman. Northeast. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Ao pensar a mulher nordestina inúmeras facetas poderiam ser tratadas com louvor. Mulheres de coragem 

produtoras de ricas identidades, pertencentes a uma região marcada pela seca e ao mesmo tempo pela 

produtividade de uma genuína cultura. No atual cenário brasileiro me remeto para aquelas mulheres que nascidas 

e criadas no sertão nordestino não encontraram em seus lugares oportunidades para trilhar um caminho diferente 

de suas antecessoras, e também não seguiram o caminho das que abandonaram a terra natal em busca das 

possibilidades da “cidade grande”. 

Ainda crianças já estavam destinadas a condição de mulheres e mães, para terem sucesso e não 

fracassarem, cedo já deveriam arranjar “bom casamento”. Uma farta prole é apenas consequência e faz parte do 

curso normal da vida. Sujeitas a vontade dos maridos e as dificuldades impostas por uma realidade árida essas 
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mulheres são esquecidas pelo poder Estatal, esquecidas pela sociedade e se auto-esquecem enquanto mulheres, 

amortecem suas necessidades básicas e soterram seus desejos. 

Muitas “Marias”, cuja descrição acima lhes cabem, são beneficiárias de programas de transferência de 

renda, cujo maior exemplo é o Bolsa Família. É mais uma vez, uma forma de sujeição e, por muitos, encarada 

como mera benesse estatal, mas acima de todas as críticas essas mulheres usuárias do programa têm uma 

realidade em comum e que não tem sido modificada e continua isenta de preocupações que transformem 

efetivamente suas realidades. 

Embora seja um assunto polêmico e conduzido maioria das vezes por um viés político, essas mulheres 

devem ser lembradas e suas realidades discutidas, mais que necessidades mínimas elas possuem necessidades 

básicas, desejos e Direitos que são negligenciados pelo Estado e ignorados pelo restante da sociedade. 

Há então que se discutir o empoderamento dessas mulheres e atentar para suas necessidades reais e para a 

forma como elas recebem determinados programas e o efeito dos mesmos em seu cotidiano. Criticas devem ser 

tecidas, mas com cautela e prudência na observação de quem de fato vivencia a realidade e não de quem apenas 

a descreve. 

O objetivo deste estudo é discutir os impactos do programa de transferência de renda “Bolsa Família” na 

vida das mulheres nordestinas. Por meio da observação participativa, a partir da vivencia diária em regiões 

nordestinas onde mulheres são usuárias do programa “Bolsa Família” e de uma breve revisão de literatura sob o 

tema. Ainda que bastante sucinto, este estudo se mostra como uma possibilidade inicial para quem pretenda dar 

continuidade ao aprofundamento desta discussão. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 Inicialmente este estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica partindo de um levantamento teórico sobre o 

tema e categorias que são indissociáveis para esta discussão como machismo, patriarcado, emancipação 

feminina, representação social, entre outros. 

 Na sequência para enriquecimento do trabalho pretende-se ampliar o estudo com a realização de pesquisa 

de campo observando mulheres nordestinas em seu cotidiano, assumindo as suas inúmeras representações 

estejam elas no mesmo ambiente ou em lugares diversos. 

 Pretende-se que a pesquisa de campo seja realizada de modo espontâneo, inicialmente apenas por meio de 

observação participativa e caso necessário para complemento, mais adiante poderão ser utilizados instrumentos 

como grupos focais e entrevistas, além da utilização, em todas as etapas da pesquisa, de Diário de Campo, para 

registro contínuo das atividades realizadas e percepções adquiridas. 

  

 

 A MULHER NORDESTINA  
 

O nordeste brasileiro é atravessado por construções históricas que explicam muito do modo de vida de 

seu povo. Cada nordestino, assim, vive a partir de uma realidade na qual se fez enquanto pessoa e a partir desta 

assume valores que o nortearão ao longo de sua existência. Este estudo, sob um olhar particular do nordeste, se 

propõe a pensar a mulher nordestina. 

 

Afirmar-se que socialmente a mulher sertaneja não tem valor é um equívoco. Ela é o 

paradigma, o agente cujo comportamento determinará a honra da família, 

promovendo a dignificação ou a desmoralização de um homem, se possui uma 

respeitosa ou desclassificada mulher. Um homem é respeitado quando é casado com 

uma grande mulher, sendo desrespeitado, apontado por epítetos desonrosos se a 

esposa infringe os códigos sociais, dos quais é portadora, como preservadora da 

honra familiar, situação reivindicada pelas mulheres em situação de crise. A atitude 

sexual da mulher dirá se o homem da família é ou não um ser respeitável. Ela é o 

padrão social utilizado para se classificar a família (BARROS, 2015, p. 230). 

 

Ao pensar na mulher nordestina é inevitável discutir dois aspectos que fazem parte de sua realidade 

independente do contexto no qual esteja inserida, são eles o machismo e o patriarcado. Quanto ao primeiro, 

existe um conjunto sistemático de ideias sobre os gêneros, onde o masculino está sempre em posição superior e 

em oposição ao que é feminino. Portanto, o machismo é um conceito construído social e culturalmente de que os 

homens são enaltecidamente superiores às mulheres. 
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A ideologia do machismo está impregnada nas raízes culturais da sociedade há séculos, tanto no sistema 

econômico e político mundial, como nas religiões, na mídia e no núcleo familiar, este último apoiado em um 

regime patriarcal, onde a figura masculina representa a liderança. 

Neste cenário, a mulher é colocada em um estado de inferioridade, em condição de submissão ao homem, 

perdendo o seu direito de liberdade, sendo forçada pela sociedade, que repercute o machismo, a servir e assistir 

as vontades do marido, pai, irmão etc., caracterizando um tradicional regime patriarcal de obediência e 

subserviência da mulher para com o homem. 

Este regime de liderança predominantemente patriarcal é recorrente e marcante, sobretudo, na região 

nordeste e dentro desta, ainda com maior força, nas áreas de menor poder aquisitivo onde o nível de escolaridade 

é mínimo e as condições sócio-econômicas e políticas são desfavoráveis ao desenvolvimento humano. 

Assim, machismo e patriarcado estão intrinsecamente relacionados. A mulher é colocada como submissa 

e o homem como chefe, líder. Esta realidade embora continue sendo vivida por muitas mulheres nordestinas 

destoa no sentido da fragilidade, pois mesmo lhe dando com as amarras da submissão e subserviência, a mulher 

nordestina transmite uma força que lhe é atribuída a partir da busca pela sobrevivência, construção da família, 

crescimento dos filhos.  

Embora ainda sob os estereótipos de casta, dona do lar, mãe e esposa, a mulher nordestina, em muitos 

casos ao longo do desenvolvimento desta região, liderou o trabalho no campo, produziu e fez prosperar a terra, 

ergueu famílias matriarcais em uma região predominantemente patriarcal. Na literatura aparece em figuras 

memoráveis, como Sinha Vitória, contradizendo muitos dos estereótipos: 

 

Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima, riu-

se encantado com a esperteza de sinhá Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. 

Tinha ideias, sim senhor, tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis 

encontrava saída. Então descobrir que as arribações matavam o gado! E matavam. 

Aquela hora o mulungu do bebedouro, sem folhas e sem flores, uma garrancharia 

pelada enfeitava-se de penas (RAMOS, 2012, p. 110) 

 

No Brasil o patriarcado se instaura na sociedade tendo como cenário a escravidão, fazendo da mulher 

negra, mais que a branca, enquanto escrava, objeto de satisfação sexual de seus senhores. Uma mulher sem 

direito a vontades, desejos, sonhos ou qualquer outra condição de vida que possibilitasse a menor equiparação à 

vida masculina. Em muitas regiões as próprias mulheres recebem com resignação a submissão e até mesmo a 

violência seja física ou psicológica por aceitar uma condição que lhe é imposta, indiscutivelmente, através de 

gerações. 

Essa violência se agrava na medida em que culturalmente os valores patriarcais e machistas estão mais 

impregnados em determinada sociedade. Quanto maior a supremacia masculina maiores os atos de violência, não 

se tratando unicamente de violência física, praticados sobre a mulher. A violência do machismo e patriarcado 

que acentuam a ideia de dominação do sexo masculino sobre o feminino, tem também como elemento presente 

na resistência ao seu enfrentamento, as relações construídas sobre a afetividade e amor erguidos também sob 

pilares culturais. 

Essas mulheres que em muitos contextos familiares não conseguem assumir suas vontades estando presas 

aos seus senhores, buscam de algum modo desvencilhar-se da opressão e determinar por si só os rumos de sua 

família, em muitos casos, filhos crianças e pais já idosos que tem, na cultura nordestina, as mulheres da família 

como o alicerce para o cuidado. 

Embora o fator econômico não seja, exclusivamente, o único responsável  pela subordinação feminina, 

ainda é preponderante em virtude da dependência financeira da mulher, primeiro ao pai (ou responsável pela 

família) e subsequentemente ao marido, ambos detentores e administradores dos recursos angariados por toda 

família. 

A partir do momento em que a mulher tem acesso a uma renda própria e desta pode livremente desfrutar, 

modifica-se, não apenas sua realidade, mas a de toda a família, pois sua administração dos recursos se dá de 

forma diferente. Tende a satisfazer integralmente as necessidades do lar, dos filhos e seus próprios desejos de 

consumo. 

As mulheres rompem o espaço privado todas as vezes que, geralmente mulheres de 

médias posses ou muito pobres, perdem seu companheiro. As viúvas geralmente 

tiveram uma força muito grande de penetração na sociedade, tanto que no sertão é 

muito comum se encontrar nomes de homem com aposto feminino: Zé de Amélia, 

João Flor, Zé de Zabé. Isto significa que por algum motivo, ou por abandono, ou por 

morte, aquela mulher ficou sozinha com uma carga de filhos e não quis se recolher 

ao privado da caridade familiar. Ela partiu para ser sujeito de sua vida, e muitas 

delas, afirmando não terem nascido para serem escravas de cunhadas nem de avós, 

não queriam que os filhos, que tinham a dignidade dela e do pai, fossem escravos da 
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banda rica da família. Essas mulheres entraram como sujeitos da história, 

penetrando no comércio, montando pensões, viajaram, foram mulheres almocreves 

(BARROS, 2015, p.233). 

 

Em virtude deste contexto de luta contra os estereótipos e de busca por novas possibilidades, o Programa 

de Transferência de Renda “Bolsa Família”, tem propiciado a muitas mulheres nordestinas a experiência de 

vivenciar a administração de recursos para a família. Não se pretende, de modo algum, tecer aqui uma análise 

política e estrutural acerca do programa e de sua intencionalidade, assim como não me proponho neste estudo, a 

discutir questões como as ínfimas quantias tratadas pelo programa, e todas as críticas que podem ser a ele 

direcionadas por seu caráter midiático e imediatista, mas,  apenas estudar as mulheres, que a partir dos recursos 

por ele distribuídos, administraram financeiramente, pela primeira vez, seus lares. 

Nas mais precárias regiões do nordeste brasileiro, em muitas famílias, cuja única renda é a quantia mensal 

advinda do programa, embora o homem seja tido como chefa da família, cabe a mulher a administração da renda 

familiar. 

 

 

O “BOLSA FAMÍLIA” PARA ALÉM DO ASSISTENCIALISMO 
 

Os programas de Transferência de Renda constituem-se em um programa social que compõem as 

Políticas Sociais, desenvolvidas como estratégias de auxílio às demandas sociais da população integrando as 

Políticas públicas. 
Políticas sociais constituem um subconjunto das políticas públicas relacionado a 

ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado e se 

relacionam à distribuição de benefícios sociais para reduzir as desigualdades 

estruturais decorrentes da trajetória do desenvolvimento socioeconômico, 

usualmente nas áreas de educação, saúde, previdência, habitação, saneamento etc., e 

executadas sob a responsabilidade do Estado (CASTRO et al, 2009, p.334). 

 

O  Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, criado por meio da Lei 10.836/04, é lançado sob o 

discurso da erradicação da fome e da miséria  da população mais pobre, a partir da junção de diversos outros 

programas de transferência de renda como: Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Fome Zero e etc.  

Inicialmente é indispensável tecer algumas considerações para que se mantenham as pretensões do texto. 

A primeira delas é de que a mulher nordestina alvo deste estudo é beneficiária do programa de transferência de 

renda “Bolsa Família”, ou seja, pertence à classe trabalhadora e possui uma condição sócio-econômica, que, de 

acordo com critérios de classificação do próprio programa, de baixa renda, devendo-se considerar que o contexto 

destas mulheres terá como realidade constante os baixos índices de escolaridade, pouco ou dificultado acesso à 

informação, carência ou ausência de planejamento familiar, incluindo educação sexual e reprodutiva. 

Há também que se compreender, e de forma como fora tratado no item anterior, estas mulheres cresceram 

em uma sociedade predominantemente machista e sob as amarras do sistema patriarcal, no qual há claramente 

duas essências: masculina e feminina, a segunda inquestionavelmente tida como inferior à primeira. A mulher do 

sertão nordestino (cujo contexto fora tratado no item anterior) como aquela, que apesar de toda a força e 

resistência, é muito cedo destinada ao compromisso do casamento, dos filhos, da subserviência ao marido. 

Ambas as considerações são feitas a partir da realidade vivida cotidianamente por centenas de milhares de 

mulheres nordestinas. Realidades parecidas com a de mulheres em todo o país, que assoladas por dificuldades e 

construções sócio-culturais de contextos específicos, mas que mantêm entre si pontos de conexão. Não se 

pretende, pois, estereotipar essas mulheres, compreendendo que há diferentes realidades e possibilidades, mas 

sim elucidar situações reais vividas não por uma, mas, por muitas “Marias”. 

Entre os requisitos e características do programa tem-se que os valores são repassados por meio de um 

cartão pessoal do usuário do programa que tem como titulares às mulheres mães e/ou esposas das famílias 

cadastradas, cabendo a elas a administração dos recursos. Outras condicionalidades dizem respeito à 

permanência das crianças da família na escola assim como adequada vacinação e acompanhamento de saúde pela 

atenção básica, no entanto, sobre a cobrança de tais  requisitos Zimmermann aponta que,  

O Estado não deve punir e, em hipótese alguma, excluir os beneficiários do 

Programa, quando do não cumprimento das condicionalidades estabelecidas e ou 

impostas. Dever-se-ia responsabilizar os municípios, estados e outros organismos 

governamentais pelo não cumprimento de sua obrigação em garantir o acesso aos 

direitos atualmente impostos com condicionalidades (ZIMMERMANN, p.153, 

2006). 
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O Programa inquestionavelmente tem um importante significado para muitas famílias brasileiras por 

representar para algumas a única obtenção de renda, em contra partida, o programa acaba por assumir um caráter 

caritativo, voltado para a subsunção do usuário a uma mera “ajuda” e não como Direito de assistência que lhe 

deve ser garantido em quanto cidadão. 

É conveniente ao Estado neoliberal e, sobretudo, ao poder econômico tratar de tais programas de forma a 

estabelecer com o público usuário uma relação de agradecimento, de dívida, quando na verdade a transferência 

de renda é um paliativo para retardar ou aniquilar soluções efetivas para os problemas sociais por meio de 

políticas públicas permanentes. 

[...] o pensamento neoliberal até que concebe a necessidade de prestar ajuda aos 

pobres, mas possui enormes dificuldades em reconhecer as políticas públicas como 

um direito humano. Em função disso, o princípio das políticas de proteção social 

obedece muito mais ao discurso humanitário e ao da filantropia. “Esta lógica, que 

subordinou políticas sociais aos ajustes econômicos e às regras de mercado, moldou 

para a política social brasileira um perfil despolitizado, privatizado e 

refilantropizado (ZIMMERMANN, p.146, 2006). 

  

Desta forma o programa se mostra focalizado e excludente à medida que há uma seletividade quanto aos 

usuários e, não estando o programa  destinado a todos em condição de vulnerabilidade, muitas famílias e ou 

indivíduos padecem de necessidades mínimas e não podem requerer o benefício, fugindo o programa da 

concepção de “Direito”, uma vez que apenas um público selecionado entre inúmeros indivíduos em igual 

condição de extrema pobreza tem suas demandas minimamente atendidas. 

Muitos dos núcleos familiares usuários do programa, têm mulheres como lideranças, no que se constitui 

como famílias matriarcais, sendo a figura feminina representante da hierarquia máxima do grupo e também é 

dela que provem o sustento familiar, a administração da casa e o cuidado com a educação dos filhos. 

A escolha das mães reforça a legitimidade do papel feminino, havendo indicações de 

que as mulheres administram os recursos de modo mais favorável à família, por 

exercerem papéis sociais mais relacionados aos cuidados com os filhos e ao 

cotidiano da casa (MOREIRA at al, 2012). 

 

No entanto, observa-se que em muitos casos, a família mantém a configuração patriarcal, mesmo assim a 

renda do programa é administrada pelas mulheres, pois, são estas as titulares vinculadas a transferência de renda 

voltada à população vulnerabilizada, este aspecto vem a ser justificado pela proximidade da mulher às 

necessidades internas do lar, estando ela mais apta a perceber as carências da prole, por exemplo. 

Constata-se que o PBF reflete-se na autonomia, autoestima e empoderamento 

individual das mulheres beneficiárias, ressaltando-se o status que a posse do cartão 

do PBF propõe para as mulheres, pois a maioria delas nunca possuiu conta ou 

frequentou agências bancárias, sendo este um fator que valoriza e pode legitimar as 

mulheres como cidadãs (MOREIRA, 2012, p.419). 

 

No que tange a análise aqui pretendida, tem-se que o poder das mulheres sobre as quantias recebidas tem 

gerado efeitos que vão além da proposta imediatista dos programas de transferência de renda, e dos estereótipos 

de cuidadora do lar, mas, atinge traços de liberdade quanto às preferências, os desejos de compra e mesmo a 

satisfação pessoal de poder ela mesma gerir as aquisições familiares. 

Sentou-se na janela baixa da cozinha, desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã, 

deixaria de comprar querosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se 

entusiasmava, arrumava projetos. Esfriava-se logo – e ela franzia a testa, espantada, 

certa de que o marido se satisfazia com a ideia de possuir uma cama. Sinha Vitória 

desejava uma cama real, de couro e sucupira, igual à de seu Tomás da bolandeira 

(RAMOS, 2012, p. 46). 

 Há uma ampla discussão ao se tratar de empoderamento devido às muitas circunstâncias que o 

determinam, dada à dificuldade de se mensurar o empoderamento, o Fórum Econômico Mundial (2005) definiu 

cinco dimensões para o mesmo: participação econômica, oportunidade econômica, empoderamento político, 

conquistas educacionais e saúde e bem-estar. Assim os recursos advindos dos programas de transferência de 

renda, mesmo que insuficientes para contemplar todas as dimensões, permite, ainda que de modo razo, a 

participação econômica, oportunidade econômica das quais advém possibilidades educacionais e de bem estar. 

O empoderamento feminino representa um desafio às relações patriarcais, em 

especial ao poder dominante dentro da família, que quase sempre é masculino. 

Dessa maneira, o empoderamento das mulheres significa uma mudança na 
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dominação tradicional de homens sobre mulheres, garantindo-lhes autonomia no que 

se refere ao controle de seus corpos, à sexualidade, ao direito de ir e vir, bem como 

um sentimento de repulsa à violência e às decisões unilaterais masculinas que 

afetam toda a família (COSTA, 2000 apud MOREIRA, 2012). 

 

Imprudente seria afirmar que os Programas de Transferência de Renda  permitem o completo 

empoderamento feminino uma vez que não é isso que ocorre, cabendo, inclusive, ressaltar que, sem dúvida, há 

inúmeras intencionalidades quanto a formulação de determinada política, como, por exemplo, o claro viés 

econômico propositalmente destinado à circulação de mais bens de consumo. E de modo notório há uma 

estimulação do consumo agora pelo poder de compra ofertado a mulheres que em outros períodos não faziam 

parte diretamente do mercado consumidor, sendo subordinadas ao poder de compra de terceiros, geralmente o 

homem provedor da família. 

A transferência de renda não deve ser entendida como uma benesse governamental, dirigida 

permanentemente a um público que terá como ganhos exclusivos os repasses do programa, mas sim um direito 

de acesso ao consumo de itens mínimos para a sobrevivência, sua aplicação deve ser paralela a condições de 

desenvolvimento de habilidades e, sobretudo, educação para que as reais necessidades sejam supridas e não 

apenas apaziguadas por ações imediatistas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ainda que de forma breve este estudo, cuja temática é inesgotável e instigante, pode elucidar a mulher 

nordestina anônima, a Maria, que sem alternativa possível encontrou no Programa de Transferência de Renda 

Bolsa Família uma saída, ainda que emergencial, para suas carências, não apenas financeiras, sobretudo, pela 

insuficiência dos recursos, mas, pela independência e poder de compra até então, não vivenciados. 

Críticas contundentes podem ser dirigidas ao programa por fazer parte de uma política cujo objetivo é 

imediatista, focalizado e seletivo, buscando apenas remediar e não soluciona o problema como um todo. Tem um 

caráter assistencialista e em dados momentos configurou-se em estratégia de marketing político, no entanto para 

muitas famílias em condição desumana de miséria, surge como um alívio, e é comparado pelos mais aflitos a 

uma dádiva divina que acalenta o sofrimento de quem está esquecido pelo Estado e sozinho não pode prover o 

próprio sustento.  

O principal entrave para o reconhecimento do Programa como um Direito são as condicionalidades as 

quais estão submetidas às famílias usuárias. Um direito que seja universal, não pode estar sujeito à 

condicionalidades e penalidades, deve ser garantido a todos sem prerrogativas, não há como selecionar os mais 

pobres ou menos pobres, há que atender a necessidades básicas de seres humanos. 

Para mulheres que sempre estiveram submissas aos maridos, mesmo quando trabalhando exaustivamente, 

sem acesso aos mínimos recursos para a obtenção daquilo que elegeria como importante, administrar 

determinada quantia, por mínima que pareça, torna-se artigo de orgulho e poder. 

Encorajadas pela certeza de uma alternativa à renda do marido, a submissão dá lugar à liberdade física e 

psicológica e recusa à violência em detrimento da escolha por seus desejos, vontades e capacidades.  
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RESUMO: A presente pesquisa objetivou analisar o processo recente de institucionalização do ensino de 

sociologia no Brasil, em especial, no âmbito escolar; o cotidiano didático pedagógico; o perfil do professor de 

sociologia e os da Sexta Gerência Regional de Ensino de Alagoas (6º GERE). Para a realização desta pesquisa 

foram elaborados questionários com perguntas fechadas a treze professores da área sociológica para melhor 

sistematizarmos e problematizarmos o ensino/aprendizagem de sociologia e os perfis desses profissionais da 

educação.  Para tanto, este trabalho está inserido em uma abordagem de pesquisa descritiva que tem como 

característica não apenas descrever determinados fenômenos em relação a faixa etária, gênero, etnia, classe 

social como também interpretar tais implicações. Além disso, utilizou-se também pesquisas bibliográficas acerca 

do tema em destaque. Mediante a isso, após a coleta e o processamento dos dados foi possível conhecer e 

desvelar as nuances acerca das respostas dadas pelos professores partícipes desta pesquisa, pois dessa forma 

pudemos caracterizar os seus perfis. Portanto, as análises evidenciaram que esses perfis encontram-se em 

construção permanente devido a conjuntura social, política e econômica, estando, assim, em constante 

transformação social.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil. Professor. Sociologia. Ensino Médio. 

 

 

The profile of the professor of sociology and those of the Sixth Regional 

Management of Education of Alagoas (6ª GERE). 
 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT: This study aimed to analyze the recent process of institutionalization of sociology teaching in 

Brazil, especially in the school context; The teaching didactic everyday; The profile of the professor of sociology 

and those of the Sixth Regional Management of Education of Alagoas (6th GERE). For the accomplishment of 

this research, questionnaires with closed questions to thirteen teachers of the sociological area were elaborated to 

better systematize and problematize the teaching / learning of sociology and the profiles of these professionals of 

the education. For this, this work is inserted in a descriptive research approach that has as characteristic not only 

to describe certain phenomena in relation to age, gender, ethnicity, social class, but also to interpret such 

implications. In addition, bibliographic research on the topic was also used. After that, after collecting and 

processing the data, it was possible to know and reveal the nuances about the answers given by the teachers 

participating in this research, because in this way we were able to characterize their profiles. Therefore, the 

analyzes showed that these profiles are in permanent construction due to the social, political and economic 

conjuncture, being, thus, in constant social transformation. 
 

KEYWORDS: Profile. Teacher. Sociology. High school. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objeto as interfaces entre a literatura em quadrinhos e a semiótica na 

composição do conhecimento sociológico. Com base nas histórias emquadrinhos de super-herois da Editora 

Marvel originalmente publicadas nos Estados Unidos da América (EUA) durante a década de 1960, por meio de 

uma abordagem histórica e combinando diferentes métodos e técnicas de pesquisa, como a bibliográfica e a 

documental, desenvolveu-se uma análise sígnico-sociológica de como as personagens desse universo ficcional 

retrataram o posicionamento dominante no campo de poder estadunidense. Diante das condições de 

possibilidade apresentadas, sustentou-se a seguinte hipótese de trabalho: a literatura em quadrinhos, produto da 

indústria cultural, fruto de trabalho social de produção sígnica, pode ser utilizada tanto como um instrumento 

pedagógico de incentivo à leitura, como também um veículo de propaganda de convicções ideológicas que 

refletem os valores, os conflitos e as mudanças de uma dada sociedade.  

 

PALAVRAS CHAVE: literatura, semiótica, sociologia. 

Comics and society: the Marvel’s super-heroes and the anti-communist 

ideological advertising of the USA (1960s) 

ABSTRACT: The present work has as an interface between comic literature and semiotics in the composition 

of sociological knowledge. Based on Marvel Publishing's superhero stories, originally published in the United 

States of America during the 1960s, using a historical approach and combining different methods and research 

techniques, such as bibliographical and documentary, developed a sign-sociological analysis of how the 

characters of this fictional universe portrayed the dominant position without a US power camp. Given the 

conditions of possibility presented, the following working hypothesis was supported: a comic book, a product of 

the cultural industry, the fruit of social production work, can be used as a pedagogical tool to encourage reading, 

as well as a vehicle for advertising of ideological convictions that reflect the values, conflicts and changes of a 

society. 

KEYWORD: literature, semiotics, sociology. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo Mauad (1996), não é de hoje que se reconheceram nas artes literária e iconográfica fontes 

históricas de excelência, demandadas dos novos temas que passaram a compor o elenco dos objetos estudados à 

luz das ciências sociais, sobretudo da história.  Por unirem textos visuais e textos literários, já é bem sabido o 

potencial da “nona arte” para despertar o interesse pela leitura e para sistematizar a alfabetização das crianças. 

No Brasil, esse reconhecimento é oficial: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) incentivam o uso de 

histórias em quadrinhos no processo de ensino-aprendizagem e o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE) possibilitou o acesso a obras do gênero nas escolas públicas. 

Apesar desse reconhecimento, segundo Guerra (2011, p. 1):  “Embora tenha força destacada como meio 

de comunicação, como produto cultural e como arte, as HQs frequentemente são vistas com descrédito e não 

contam com prestígio entre parte dos intelectuais e educadores do mundo ocidental”. De acordo com Bibe-

Luyten (1985), essa condição se liga à estrutura industrial de grande escala que envolve interesses econômicos 

que comprometeriam o “valor cultural” do gibi. Ora, nas últimas décadas, na medida em que a sociedade do 

espetáculo apropriou-se do modo de fazer artístico, a arte foi entronizada no centro do capitalismo cultural, não 
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mais sendo compreendida apenas como obra, “mas também como dispositivo para intercâmbios culturais de toda 

ordem” (GUERRA, op. cit., p. 2).  Com a visibilidade alcançada pelo gibi na indústria cultural, o mesmo é 

significado como “um alimento de consumo de massa para os cidadãos de todo mundo, influindo na sua cultura, 

sua língua e seus costumes, modelando seus gostos e suas inclinações” (MOYÁ, 1970).  

Fiorin (2002, p. 29) assinala que “não há um conhecimento neutro, pois ele sempre expressa o ponto de 

vista de uma classe a respeito da realidade”. Assim, é necessário indagar: de que modo as histórias de super-

herois, uma forma de conhecimento da realidade, produzidas pela Marvel, uma editora estadunidense, retrataram 

ideologicamente as disputas vigentes no campo de poder global, no auge da Guerra Fria? 

Diante das condições de possibilidade apresentadas, sustenta-se a seguinte hipótese de trabalho: a 

literatura em quadrinhos, produto da indústria cultural, fruto de trabalho social de produção sígnica, pode ser 

utilizada tanto como um instrumento pedagógico de incentivo à leitura, como também um veículo de propaganda 

de convicções ideológicas que refletem os valores, os conflitos e as mudanças de uma dada sociedade.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Por meio de uma abordagem ancorada no corpus teórico-metodológico proposto por Pierre Bourdieu 

(2011) para a constituição da sociologia como uma ciência rigorosa dos fatos artísticos, procedeu-se a seguinte 

análise tríplice:  

1) a análise da posição da Editora Marvel na (ou em relação à) estrutura da classe dirigente dos Estados 

Unidos da América;  

2) a análise da estrutura das relações objetivas entre as posições das editoras de quadrinhos norte-

americanas (sobretudo a Marvel e a DC, tradicionais rivais) colocadas em situação de concorrência no mercado 

de bens simbólicos;  

3) o momento derradeiro de análise corresponde à construção do habitus anticomunista, concebido aqui 

como o princípio gerador e unificador da ideologia que caracterizou as personagens da Marvel no decurso da 

Guerra Fria. O segundo procedimento consistiu em reunir o material bibliográfico e a fortuna crítica referentes 

ao tema.  

Em seguida, foram analisados os quadrinhos em recorte do ponto de vista semiótico, decompondo-os em 

senemas ou unidades culturais (ECO, 1974). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O contexto histórico dos anos 1960 compreendeu, em síntese, os seguintes acontecimentos: a) a Guerra 

Fria (1945-1991): conflito ideológico e indireto entre Estados Unidos e União Soviética; b) o Macartismo 

(1950-1957): perseguição política e repressão aos comunistas nos Estados Unidos; anticomunismo 

exacerbado; e c) a Guerra do Vietnã (1955- 1975): conflito armado entre o Vietnã do Norte, apoiado pela 

URSS e o Vietnã do Sul, apoiado pelos EUA.  

De acordo com Guerra (op. cit., p. 63), a luta ideológica das narrativas da Marvel Comics, seguiu os 

acontecimentos não se resumindo aos embates entre EUA e URSS. Os conflitos em regiões periféricas, mas 

dentro de zonas de influência das duas potências, foi o que marcou a Guerra Fria.  

Nesse período, a editora alcançou a terceira posição entre as maiores empresas do setor, atrás somente da 

DC, que publicava revistas do Superman, Batman e outras personagens da Liga da Justiça, e da Archie, que 

publicava Betty e Veronica, Pep Comics etc., conforme o ranking de vendas exposto no quadro a seguir:  
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Tabela 6– A posição da Editora Marvel no mercado de quadrinhos nos Estados Unidos ao longo da década de 1960 

 
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do site http://www.comichron.com/yearlycomicssales.html 

(2017). 

 

Sobre a gênese da disposição (habitus ou gosto) anticomunista estadunidense, incorporado pelos autores 

de quadrinhos da editoral Marvel no auge da Guerra Fria, valem as palavras do historiador Antonio Pedro Tota, 

que afirmou que  

 

poucas coisas nessa época eram tão embaraçosas quanto ser acusado de ligação com 

o comunismo. Os sindicatos, grupos nos quais seria mais comum encontrar simpatia 

aos ideais proletários, faziam questão de afastar a imagem soviética. Os ‘bons 

costumes’ incluíam respeito à família, autoridades, decoro, além de ódio feroz à 

União Soviética e isso só foi possível graças a uma poderosa estrutura de 

propaganda (TOTA, 2009, p. 191). 

 

A tomada-de-posição (escolha) da editora Marvel nesse contexto foi o de se posicionar favoravelmente 

à intervenção militar dos EUA na Guerra do Vietnã, criando personagens super-heroicos que se opusessem aos 

comunistas -  apresentados como vilões e frequentemente referidos como “comunas” ou “vermelhos” 

(MARVEL, 2015). 

 

http://www.comichron.com/yearlycomicssales.html
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Figura 2 - Capa da revista de estreia do super-heroi Homem de Ferro, publicada em 1963, tendo como inimigos os vietcongues. 

 

Tabela 7 - Ficha dos elementos de formas do conteúdo da Figura 1 

Referência da imagem Capa da revista em quadrinhos Tales of Suspense, n.º 39 

Desenhistas Jack Kirby e Don Heck 

Ano da produção 1963 

Local retratado Indefinido 

Objetos retratados Armadura do Homem de Ferro, em partes nos três quadrinhos à esquerda, e 

completa na porção direita da capa. 

Atributo da paisagem Fundo azul-claro destacando a personagem principal em armadura cinza. 

Pessoas retratadas Personagem principal: Tony Stark / Homem de Ferro. 

Atributo da(s) pessoa(s) Homem de Ferro tomando a armadura para vesti-la e em posição de ação. 
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Figura 3 - Capa da revista de estreia da vilã (posteriormente heroína) Viúva Negra,  lançada em 1964. 

 

Tabela 8 - Ficha dos elementos de formas do conteúdo da Figura 2 

Referência da imagem Capa da revista em quadrinhos Tales of Suspense, n.º 52 

Desenhistas Don Heck 

Ano da produção 1964 

Local retratado Sala tecnologicamente equipada 

Objetos retratados Equipamentos tecnológicos 

Atributo da paisagem Paredes azuis-escuras na parte superior da imagem, e cobertas de parafernálias 

na parte inferior. 

Pessoas retratadas Tony Stark / Homem de Ferro (protagonista), Natasha Romanova / Viúva Negra 

(antagonista) e Anton Vanko / Dínamo Escarlate (antagonista). 

Atributo da(s) pessoa(s) Homem de Ferro, em sua armadura de cores clássicas (vermelho e dourado), 

assumindo posição defensiva, enquanto a Viúva Negra ordena o ataque do 

Dínamo Escarlate. 
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Figura 4 - Capa da revista de estreia do vilão (posteriormente heroi) Gavião Arqueiro, lançada em 1964. 

 

Tabela 9 - Ficha dos elementos de formas do conteúdo da Figura 3 

Referência da imagem Capa da revista em quadrinhos Tales of Suspense, n.º 57 

Desenhistas Larry Lieber 

Ano da produção 1964 

Local retratado Indefinido 

Objetos retratados  -- 

Atributo da paisagem Fundo branco. 

Pessoas retratadas Tony Stark / Homem de Ferro (protagonista), e Clint Barton / Gavião Arqueiro 

(antagonista) 

Atributo da(s) pessoa(s) Homem de Ferro, em sua armadura de cores clássicas (vermelho e dourado), 

localizado ao centro, e o Gavião Arqueiro reproduzido em quatro posições, 

cercando o heroi e mirando flechas para o mesmo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta pesquisa, investigamos contribuições teórico-metodológicas que favoreceram a leitura de obras em quadrinhos 

a partir de uma perspectiva crítica. Ora, a compreensão do processo pelo qual a cultura midiática reproduz representações que 

são capazes de influenciar pensamentos e comportamentos pode oferecer subsídios conceituais ao leitor de quadrinhos e fazer 
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o mesmo tomar uma atitude crítica em relação às obras produzidas pela indústria cultural. Logo, pesquisas dessa natureza 

podem repercutir no empoderamento do leitor nas relações de consumo de bens simbólicos onde está inserido. 
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RESUMO: Por meio do levantamento de questões estéticas e biográficas, o projeto “Som 

alagoano homenagem a Djavan” surgiu com a proposta de uma apresentação musical voltada 

à comunidade com objetivo de promover um ambiente cultural, a interação e a afinidade 

através das músicas do cantor e compositor alagoano Djavan. Para o desenvolvimento desse 

projeto utilizou-se como ponte de partida o tema norteador da III Mostra de Ações 

multidisciplinares: 200 anos de Alagoas - conhecendo a passado e construindo o futuro - 

tendo como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, tomando como base 

revistas, artigos e livros científicos, bem como entrevistas e documentários já publicados 

sobre o artista, tendo como foco biografias, análise musical e literária registrada em torno de 

algumas obras ressaltando características como a prevalência de sonoridades sobre referência 

textual, as influências de outros gêneros musicais e assimetria rítmica. Foram realizados 

ensaios regulares relacionados ao canto e a prática de instrumentos musicais com os alunos 

idealizadores do projeto. Concluiu-se que esse projeto é relevante para a sociedade, pois 

oportunizará a todas as pessoas envolvidas a conhecer, a valorizar e a preservar as raízes 

culturais e artísticas regionais através da música de uma personalidade marcante na Música 

Popular Brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura alagoana, música alagoana, MPB 

 

Sound alagoano: homage to Djavan 
 

ABSTRACT: Through a survey of aesthetic and biographical issues, the project "Som 

alagoano tribute to Djavan" came about with the proposal of a musical presentation aimed at 

the community with the objective of promoting a cultural environment, interaction and 

affinity through the songs of the singer and composer Alagoan Djavan. For the development 

of this project, the guiding theme of the III Multidisciplinary Actions Exhibition was used as a 

starting point: 200 years of Alagoas - knowing the past and building the future - having as 

methodological method the bibliographic research, based on journals, articles and scientific 

books, as well as interviews and documentaries already published about the artist, focusing on 

biographies, musical and literary analysis recorded around some works highlighting 

characteristics such as the prevalence of sonorities on textual reference, influences of other 

musical genres and rhythmic asymmetry. Regular rehearsals related to the singing and 

practice of musical instruments were carried out with the students who created the project. We 

believe that this project is relevant to society, as it will enable all those involved to know, value and 

preserve the regional cultural and artistic roots through the music of a remarkable personality in Brazilian 

Popular Music. 

 

KEYWORDS: Alagoas culture, lagoan music, MPB 
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INTRODUÇÃO  
 

Sabe-se que é de grande importância compreender e valorizar as raízes culturais para 

que elas permaneçam ao longo do tempo. Uma das manifestações artística presente na cultura 

de um povo é a música, que no caso do Brasil, traz fortes influências dos povos indígenas, 

africanos e europeus.  

A Música Popular Brasileira – MPB- surge nas cidades coloniais de Salvador e Rio de 

Janeiro, no decorrer do século XVIII, quando o deslocamento do eixo econômico do nordeste 

para o centro-sul, permite o aparecimento de uma classe média urbana diferenciada e 

possibilita o aparecimento de um tipo de música que sintetizava os elementos desses três 

povos (MEIRELLES, 2007). 

A presença da MPB dentro da cultura alagoana é incontestável, pois traz em si a 

identidade cultural e histórica do seu povo, bem como contribui para a preservação das suas 

raízes e da memória coletiva.  

Em busca de contribuir com valorização da cultura local, esse trabalho teve como 

objetivo elaborar uma apresentação musical que levasse ao público alagoano, uma 

oportunidade de ouvir músicas da MPB escritas ou interpretadas por um artista  alagoano que 

ressaltasse a magnitude de suas raízes com o propósito de preservá-las. 

Assim, focou-se no cantor e compositor alagoano Djavan, uma personalidade 

renomada e marcante da MPB, nascido em Maceió no ano de 1949. Suas obras retratam 

elementos metafóricos, combinados com ritmos tradicionais sul-americanos, africanos e 

europeus. Dentre suas músicas destacam-se Oceano, Flor de Lis, Lilás, Pétala, Se, Eu te 

devoro, Samurai, dentre outras, trazendo uma riqueza musical inestimável com características 

que o desatacam de outros artistas.   

A partir da III Mostra de Ações Multidisciplinares que trouxe como tema norteador a 

comemoração dos 200 anos de emancipação de Alagoas, abriu-se a oportunidade de 

homenagear esse grande artista reconhecido nacionalmente com trabalhos divulgados e 

respeitado internacionalmente. 

3. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do trabalho dispôs-se, como ponto de partida, o tema 

norteador da III Mostra de Ações Multidisciplinares: 200 anos de Alagoas - conhecendo o 

passado e construindo o futuro. Em seguida, procuramos selecionar um músico alagoano que 

trouxesse em suas canções as raízes do seu povo, no cenário da MPB. Nesse caso, decidimos 

homenagear o cantor Djavan, através da modalidade de apresentação artística, com estilo 

acústico dentro do evento. 

Em seguida, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica a partir de revistas, artigos, livros, 

documentários já publicados no que diz respeito ao artista. A partir de biografias conhecemos 

um pouco da sua trajetória artísticas e suas características próprias dentro do cenário musical 

brasileiro e desenvolvemos, a partir disso, uma série de estudo musicais e literários apontados 

em torno de algumas de suas obras como a predominância de sonoridades sobre referência 

textual, as influências de outros gêneros musicais e assimetria rítmica. 

Em sequencia, iniciaram-se ensaios regulares com a participação de todos os alunos 

idealizadores do projeto e de alguns cantores e instrumentistas da cidade de Batalha para 

participação especial no evento. Os ensaios estavam diretamente relacionados ao canto e a 

prática de instrumentos musicais em torno das obras do cantor Djavan. 

Criou-se também um projeto para a execução de um cenário que teve como 

inspiração a noite no sertão alagoano, onde foram colocados elementos específicos dessa 

cultura, além de imagens do cantor Djavan espalhadas pelo local do evento. 
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Por fim, realizou-se uma apresentação artística, de forma acústica, dentro da III 

Mostra de Ações Multidisciplinares com a oportunidade de compartilhar com público 

batalhense as músicas estudadas e ensaiadas previamente. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como o trabalho foi voltado apresentar as obras musicais do artista alagoano Djavan, 

notou-se uma boa aceitação do público formado em sua maioria por adolescentes e jovens, em 

que foi demonstrando interação e muito ânimo do início ao fim. Apesar dos imprevistos da 

parte técnica, sonora e pouco tempo para ensaios, a apresentação correspondeu ao que se era 

esperado pelo grupo. 

Foram apresentadas músicas bastante conhecidas e interpretadas de forma sequenciada 

por cada um dos participantes fazendo com que os ouvintes tivessem mais intimidade com as 

letras e melodias do nosso grande artista alagoano. 

Após o evento o grupo envolvido na pesquisa teve o convite para participar do 

Programa ARTIFAL desenvolvido no IFAL – Campus Batalha, sendo mais uma oportunidade 

para divulgarmos a música alagoana e brasileira.  

 

 
Figura 1: Apresentação Artística 

 

CONCLUSÃO 

 

Através da pesquisa bibliográfica percebemos a grande importância de valorizar e 

divulgar a nossa cultura, já que ela é determinante em vários fatores da nossa sociedade. 

Comprovamos que a música é um grande instrumento de interação, divulgação e permanência 

das raízes, pois traz em si um espaço para expressar a necessidade, os sentimentos  e 

acontecimentos históricos de um povo. 

Durante a apresentação artística, notou-se uma grande interação entre o público 

presente e a banda. Porém, a maioria das pessoas não demonstrou conhecer uma boa parte do 

repertório do artista homenageado e outros diziam não conhecer o artista. Porém, ao ser 

cantada uma de suas canções mais populares, Oceano, viu-se o público cantando de forma 

mais efetiva que as demais canções.  
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Presumimos que o destaque para a música Oceano foi devido ao espaço que ela teve 

na mídia, em uma novela de uma emissora nacional, e por isso foi bastante divulgada em 

rádios e programas em cadeia nacional. Assim, fica claro o poder da mídia e da sua influência 

na sociedade.  

Acreditamos que esse trabalho alcançou os objetivos propostos em divulgar e 

fortalecer os laços culturais através da interação que tivemos com o público, possibilitando o 

contato da obra de um artista alagoano e seu povo. 
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RESUMO: A terceirização corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa, é o 

processo pelo qual uma instituição contrata outra empresa para prestar um determinado serviço, e essa prática 

surgiu, inicialmente nas áreas ditas de apoio como: conservação e limpeza, assistência médica e alimentação de 

funcionários. Atualmente, no sistema capitalista em sua fase financeira, essa prática difundiu-se amplamente em 

todo o mundo, não sendo diferente no Brasil. Atualmente, por conta do impacto das novas tecnologias de gestão, 

as atividades empresariais já adotam terceirização também em outros segmentos. As decisões de terceirização 

nas empresas muitas vezes têm alcance limitado pela incapacidade de reduzir custos e pelo comprometimento da 

qualidade. Neste caso, a fragilidade das técnicas da gestão do fator humano terceirizado é flagrante. Este artigo, 

tem como objetivo apresentar as motivações que sustentam as decisões de terceirização, avaliando também, as 

práticas da gestão do fator humano terceirizado, buscando evidenciar as prováveis vantagens e desvantagens 

desse fenômeno para a gestão empresarial. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Terceirização; vantagens; desvantagens. 

 

Outsourcing and its Relation to Labor 
 

ABSTRACT: Outsourcing corresponds to the transfer of a certain service to another company, it is the 

process by which an institution contracts another company to provide a certain service, and this practice started 

initially in the so-called support areas such as: conservation and cleanliness, medical care and employee feeding. 

Currently, in the financial phase of the capitalist system, this practice has spread widely around the world, not 

being different in Brazil. At the present, because of the impact of new management technologies, business 

activities already adopt outsourcing also in other segments. Outsourcing decisions in companies have often 

limited reach by the inability of reducing costs and compromising quality. In this case, the fragility of the 

management techniques of the outsourced human factor is blatant. This article aims to present the motivations 

that underpin outsourcing decisions, also evaluating the management practices of the outsourced human factor, 

seeking to highlight the probable advantages and disadvantages of this phenomenon for business management. 

 

KEYWORDS: Outsourcing; advantages; disadvantages 

 

INTRODUÇÃO 

 

         A terceirização é uma prática gerencial que possui uma vasta expansão, em escala 

mundial. Em virtude disso, as vantagens, disfunções e desdobramentos dessa prática passam a 

interessar com maior intensidade aos empresários, trabalhadores, governos, e também 

acadêmicos. Sendo utilizada como estratégica para alcançar parâmetros pretendidos em toda a 

cadeia de valor, independentemente de ser com atividades essenciais ou com as demais 

atividades, o que caracteriza um estádio mais avançado de gestão, implicando maior 

complexidade. 

          Em função dos processos de terceirização tornarem mais complexos a gestão do 

negócio, exigindo gestão de diversos tipos de vínculo de trabalho, ampliando gestão para a 

cadeia de valor, é destacado que essa realidade precisa ser mais bem estudada e analisada. O 

presente artigo então apresenta como objetivo geral a apresentação das motivações que  
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sustentam as decisões da terceirização, evidenciando as suas vantagens e desvantagens; e 

como objetivos específicos irá mostrar o processo de terceirização nas organizações de forma 

geral, avaliar como se dá a gestão do fator humano no processo de terceirização e levantar as 

vantagens e desvantagens que se adquire com a implantaççao do processo de terceirização. 

Terceirizar é uma estrátegica utilizada para melhorar a gestão da organização, porém 

poderá também trazer alguns riscos. Portanto , quais as reais vantagens e desvantagens que o 

fenômeno da terceirização pode trazer para uma organização? 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para a elaboração deste trabalho foi efetuada uma pesquisa bibliográfica, onde 

envolveu artigos científicos, livros, Internet. Entretanto, para alcançar o propósito levantado 

pelo mesmo, se fez necessário realizar uma pesquisa de Campo, de natureza descritiva e 

exploratória, onde os fatos forão observados, analisados e correlacionados.  

Portanto, visa descrever as características de determinado fenômeno, proporcionando maior 

familiaridade com o problema em questão, a ponto de torná-lo explícito. E como instrumento 

de pesquisa foi adotado um levantamento bibliográfico, entrevistas e observações.  

O presente trabalho, tem o objetivo de ressaltar as questões relacionadas à 

conceituação e legislação da terceirização, apresentando as motivações que sustentam as 

decisões da mesma, evidenciando suas vantagens e desvantagens que serão demonstradas  por 

meio de um estudo de caso prático em uma entidade, que utiliza a terceirização, em algumas 

de suas atividades.  

 

 

O Incidente da Terceirização 
 

       Na iniciativa privada, o método de contratar terceiros, segundo Leiria & Saratt (1995), 

surgiu nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial e consolidou-se como técnica de 

administração empresarial a partir da década de 50 com o desenvolvimento acelerado da 

indústria. 

       No Brasil a terceirização surgiu com a figura da intermediação, conforme Queiroz (1998) 

a terceirização foi gradativamente implantada com a vinda das primeiras empresas 

multinacionais, principalmente as automobilísticas no início da década de 80.  

        Desde aquela época até aproximadamente 1989, a terceirização era conhecida como 

contratação de serviços de terceiros e vinha sendo aplicada apenas para reduzir custo de mão-

de-obra. As empresas utilizavam-se desse recurso simplesmente para obter algumas 

economias em gerar ganho de qualidade, eficiência, especialização, eficácia e produtividade. 

      Segundo Martins, (2001), a terceirização “consiste na possibilidade de contratar terceiro 

para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da empresa”. 

       Essa contratação pode envolver tanto a produção de bens como serviços, como ocorre na 

necessidade de contratação de serviços de limpeza de vigilância ou até de serviços 

temporários. 

       Segundo Martins (2001), poderíamos classificar as áreas terceirizadas como: a) atividades 

acessórias da empresa, como limpeza, segurança, manutenção, alimentação, etc.; b) 

atividades-meio: departamento de pessoal, manutenção de máquinas, contabilidade; c) 

atividades fim: produção, vendas, transporte dos produtos etc. O mais comum, todavia, é a 

terceirização de serviços contábeis, jurídicos e informática. 
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Fases e Objetivos da Terceirização 

 

        Segundo, Serra (2001), de forma estruturada, organiza os objetivos da terceirização nos 

determinados grupos: Redução de custos; Focalização em atividades estratégicas ou de maior 

retorno; Melhoria da qualidade; Utilização e acesso de novas tecnologias; Mudanças 

organizacionais; Racionalização produtiva;Especialização flexível ; e  Adequação às 

tendências internacionais  

        Contudo, cabe ressaltar que esses objetivos são alcançados pelos vários agentes do 

processo produtivo, além também, dos dirigentes das empresas contratantes. E para que esse 

processo seja capaz de alcançar com mais facilidade os objetivos, se faz necessário que os 

agentes que estão envolvidos tenham comprometimento com cada fase que foram exploradas 

anteriormente. 

        Segundo Serra (2001), as empresas possuem sua organização em grupos hierárquicos, 

consistindo em uma estrutura piramidal, tendo a empresa-mãe, que está localizada no topo, 

responsável por repassar para as empresas terceirizadas encomendas de peças e componentes 

necessários à montagem do produto final. E as pequenas e médias empresas fornecedoras 

estariam localizadas na base da pirâmide, estando classificadas de acordo com o seu 

determinado nível de capacitação tecnológica e capacidade produtiva. 

        A terceirização como qualquer outro processo apresenta vantagens e desvantagens na 

gestão das instituições, o tema, por sua vez, é polêmico e causa questionamentos nas diversas 

áreas de atuação e dos diferentes setores de uma empresa, sendo muitas das vezes praticadas 

de forma desvirtuada de seus preceitos básicos e não de forma estratégicas. 

Podemos observar algumas vantagens e desvantagens da terceirização segundo Serra (2001): 

Vantagens: Melhoria da qualidade dos serviços; Ganhos de flexibilidade; Maior esforço de 

treinamento e desenvolvimento profissional;  Maior poder de negociação;  

Desvantagens:  Risco de desemprego e não absorção da mão-de-obra na mesma proporção;  

Escolha de fornecedores não qualificados que reduzem a qualidade do serviço ou produto; 

Desconhecimento da legislação trabalhista; 

 

Aspectos Legais 

 

         Mesmo a terceirização sendo uma prática comum no sistema econômico do país, ainda 

não existe uma legislação específica regimentando sobre este ato no Brasil. Nos dias atuais, a 

legislação regulamenta somente casos específicos de terceirização como as Leis 6.019/74 

(trabalho temporário), Lei 7.102/83 (vigilância bancária e transporte de valores), a Lei 8 

.934/94 (cooperativas de trabalho), e a Lei 4.868/64 (representação comercial). 

          O contrato de terceirização acontece no ramo do Direito Empresarial, ele é 

caracterizado pelo o acordo entre uma empresa ou sociedade empresarial e um terceiro, 

pessoa física ou jurídica, onde este fornece bens ou prestação de serviços, ou seja, é a 

transferência de determinadas atividades para o mesmo, estabelecendo assim uma relação 

empresarial.  

 

Resultados e Discussão 

 

         O estudo de caso foi realizado com administradores e empregados terceirizados na 

Universidade Federal de Alagoas- Campus Sertão, no município de Santana do Ipanema, 

Alagoas.  

         A  UFAL apresenta auxiliares de serviços diversos e vigilantes que prestam serviços 

para a mesma, sendo terceirizados de empresas distintas. Para coleta de dados sobre a 

terceirização desses funcionários, foram realizadas dois tipos de entrevistas, possuindo focos 
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distintos, um deles voltado para a instituição e o outro voltados aos funcionários, essas 

entrevistas aconteceram por meio de questionários com perguntas aberttas e fechadas que 

ajudaram na coleta das informações fundamentais para realização deste estudo.  

        Em primeira instancia, conversamos com o coordenador da unidade a qual também está, 

temporariamente, como administrador da instituição. As informações obtidas pelo mesmo foi 

que todas as instituições públicas federais utilizam da prestação de serviços terceirizados por 

que uma instancia maior determina que tais serviços devam ser terceirizados e a universidade 

deve cumpri com essa norma, como no exemplo dos serviços gerais e os vigilantes.  

         Os benefícios que a instituição tem em relação ao trabalho terceirizado é que a 

responsabilidade do empregado fica por conta da empresa contratada, ou seja, a folha de 

pagamentos e os diversos direitos trabalhistas que os funcionários possuem, a fiscalização e 

monitoramento, capacitação dos servidores entre outras obrigações que a empresa precisa ter 

com o funcionário. 

         A dificuldade que a administração da UFAL encontra é no processo entre a solicitação 

das necessidades que a universidade precisa para prestação de serviços com a escolha da 

empresa, pois não se sabe qual empresa a instância maior irá contratar e enviar para a 

universidade, podendo ser uma empresa que apresente profissionais competentes e 

capacitados ou não. 

        A Universidade conta com a colaboração de 13 funcionários terceirizados, sendo cinco 

para serviços diversos e oito para segurança, a qual a empresa Plena Terceirização de Serviços 

é a contratada para o pessoal dos serviços diversos e a empresa Albuquerque e Brushi 

Segurança Patrimonial, contratada para os funcionários de segurança.  

        A segunda parte da pesquisa consiste em identificar os funcionários da empresa 

terceirizada, para tal esses foram identificados em A, o funcionário de serviços diversos e B, o 

funcionário de segurança. Ao realizar a entrevista com os funcionários, obtivemos as 

seguintes informações: 

         Funcionário A: Foi entregue um curriculum para a instituição (UFAL), a qual enviou 

para a empresa Plena, e em seguida recebemos o convite para entrevista para realizar a 

seleção dos que iriam trabalhar na universidade como auxiliar de serviços gerais. Os 

benefícios que encontrei na terceirização foi o pagamento do salário em dias (caso especifico 

da empresa a qual o funcionário A presta serviço), ter todos os direitos trabalhistas como 

férias, 13º salário, ticket alimentação, bônus para filhos menores de idade. Quando se 

perguntou pelas dificuldades encontradas a funcionária disse não ter nenhuma e que estava 

muito satisfeita com seu trabalho. Não precisou de nenhuma formação técnica para prestar 

esse determinado serviço. 

           Funcionário B: Segundo informações do servidor foi entregue ao supervisor da 

empresa (Albuquerque e Bushi segurança patrimonial) o curriculum, fez-se assim, uma 

entrevista e em seguida foi selecionado para trabalhar para essa empresa a qual suporta todos 

os polos da UFAL. As vantagens da terceirização, em seu ponto de vista, é o pagamento de 

salários em dias (caso especifico da empresa), ticket alimentação e em relação ao salário de 

comercio a remuneração é boa. Não há desvantagens segundo o funcionário, e por fim, para 

ser contratado precisa-se de um curso de vigilante.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

         A terceirização corresponde à transferência de atividades que não fazem parte do 

negócio principal da empresa à terceiros. É uma ferramenta administrativa que vem sendo 

utilizada há muito tempo. São contratadas empresas especializadas em atividades específicas, 
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por meio de prestação de serviços, para desenvolvimento daquelas atividades que não cabem 

ter desenvolvimento na organização.  

         Percebe-se que, a terceirização é uma técnica moderna de administração, caracterizada 

por basear-se no processo de gestão que leva à mudanças cultural, sistemas, controles e 

procedimentos que têm como objetivo atingir resultados mais satisfatórios. A terceirização, 

possibilitou o surgimento de novas empresas com especializações em determinadas 

atividades, que geram oportunidades de oferta de mão de obra, o que acaba restringindo o 

impacto social da recessão e do desemprego no Brasil.  

        Mas, como qualquer outro modelo de gestão, a terceirização além de apresentar 

vantagens como por exemplo, centralização das atividades; diminuição de desperdícios; mais 

agilidade nas decisões, com menor custo e maior lucratividade; traz consigo também algumas 

desvantagens, como, resistências e conservadorismo; risco de coordenação dos contratos; 

aumento da dependência de terceiros; conflitos com sindicatos; mudanças na estrutura de 

poder. 

        Contudo, é notório perceber que a terceirização é cada vez mais uma realidade nas 

empresas brasileiras, e também deve ser vista como uma grande  ferramenta, portanto, torna-

se necessário, para uma melhoria no processo de terceirização, que as empresas passem a 

escolher melhores prestadores de serviços, que sejam qualificados, avaliem  a capacidade 

técnica da empresa contratada, os custos dos serviços realizados por terceiros e também colete 

referências com outras construtoras sobre as empresas de terceirização. 
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Anexo: 

 

As questões levantadas para a instituição federal foram as seguintes:  

1. Por quais motivos a instituição resolveu implantar a terceirização? 

2. Quais os principais benefícios dessa implantação? 

3. Quais as dificuldades encontradas na terceirização? 

4. Quantos funcionários terceirizados a universidade possui? 

5. Quais as empresas que prestam serviço para a universidade? 

Questionário com os funcionários da Universidade Federal de Alagoas de Santana do 

Ipanema, abordando as seguintes perguntas: 
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1. Como foi realizada a seleção para trabalhar para empresa terceirizada?  

2. Quais os benefícios trabalhistas que você considera ter na terceirização? 

3. Quais dificuldades encontradas na terceirização de seu trabalho? 

4. Está satisfeito com o trabalho terceirizado? 

5. Precisou de alguma capacitação como critério de seleção na entrevista que você participou 

para ser selecionado? 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar o potencial econômico e social da agropecuária como 

propulsora de desenvolvimento local. No intuito de tornar clara a presente elucidação, será feita uma análise 

exploratória e bibliográfica, tendo como base o “Google Acadêmico”
40

 e seus artigos correlacionados ao tema. A 

importância da pesquisa está, num primeiro momento, em identificar de que maneira a agropecuária afeta a 

qualidade de vida da população; e, num segundo momento, em demonstrar a importância da agropecuária como 

fonte de desenvolvimento local. De acordo com os resultados obtidos, a agropecuária tem um papel importante 

para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento local, melhorando a qualidade de vida e a 

distribuição de renda. Conclui-se com os dados obtidos que o potencial econômico da agropecuária pode ser 

fator fundamental no desenvolvimento local de diversas áreas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Potencial econômico, Google Acadêmico, Qualidade de vida. 

Agriculture as a propeller of Local Development. 

ABSTRACT: The objective of this work is to analyze the economic and social potential of agriculture as a 

propeller of local development. In order to clarify the present elucidation, an exploratory and bibliographic 

analysis will be made, based on "academic google" and its articles correlated to the theme. The importance of the 

research is, in the first moment, to identify in what way the farming affects the quality of life of the population; 

and, secondly, to demonstrate the importance of agriculture as a source of local development. According to the 

results obtained, the agricultural sector has an important role for the development, mainly the local development, 

improving the quality of life and the distribution of income. It is concluded from the data obtained that the 

economic potential of agriculture can be a fundamental factor in the local development of several areas. 

KEYWORD: Economic potential, Google Scholar, Quality of life. 

 

INTRODUÇÃO  

No cenário atual, muito se é discuto sobre o tema desenvolvimento local. O conceito de Desenvolvimento 

Local é baseado na ideia de que cada cidadão tenha uma vida digna, tendo acesso aos seus direitos civis. 

Segundo Juarez de Paula (2008), o desenvolvimento local é feito por pessoas que desejam fazer alguma coisa 

para mudar a realidade dos locais onde vivem. Promover o Desenvolvimento Local significa implementar ações 

que permitam a ativa participação do cidadão, o efetivo controle social sobre a gestão pública através do 

fortalecimento da sociedade civil e o empoderamento de grupos sociais antes discriminados nas esferas de 

tomada de decisão. Por promover a inclusão e fortalecer a democracia, o Desenvolvimento Local é considerado 

um importante meio de combate a pobreza. 

Para promover o desenvolvimento local segundo Sausen, Patias e Allebrandt (2011), devem-se considerar 

as peculiaridades locais tendo em vista a desenvolver a cadeia produtiva local, assim agregando valor ao 

produzido. No intuito de promover o Desenvolvimento Local, uma alternativa viável é a agropecuária. Esta está 

definida como o estudo, teoria e prática da agricultura e da pecuária, em uma relação de reciprocidade. É uma 

das áreas do setor primário, e consiste no cultivo das plantas e a criação de animais.  É uma atividade exercida 

por pequenos produtores, onde sua atuação é fundamental para a preservação alimentar humana.  

                                                           
40

 É um sistema do Google que oferece ferramentas específicas para que pesquisadores busquem e encontrem 

literatura acadêmica 
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É de extrema importância o suporte aos pequenos produtos para tornar suas atividades mais rentáveis e 

sustentáveis conforme aponta Maranhão et al (2014), à sociedade produtiva local tem  um grande potencial 

demonstrativo de produção, onde o produtor local que não acompanha as tecnologias agrícolas ou que na maioria 

das vezes não tem como dispor de recursos financeiros para a atividade acaba esquivando-se e inativando sua 

única forma de renda.  

Em tempos onde a sociedade está muito preocupada com a qualidade de vida, com sua segurança 

alimentar, a agropecuária aparece como propulsora de produtos essenciais e indispensáveis para a alimentação 

humana. Além de a importância alimentar, a agropecuária constitui uma das variáveis do Produto Interno Bruto 

(PIB) de um país, desempenhando um papel importante no cenário econômico nacional. Segundo Brugnaro, 
Bacha (2009), a atividade agropecuária no Brasil representa uma parcela do PIB e consegue gerar um número 

alto de empregos, caracterizando uma forma de desenvolvimento local pautado no aumento da produtividade e 

da renda dos habitantes. 

Diante disso, o presente estudo tem por objetivo identificar de que maneira a Agropecuária afeta o 

Desenvolvimento Local. Analisando como a mesma impacta na vida dos agropecuaristas e demostrando a 

importância da agropecuária no quesito qualidade de vida, auferindo um aumento na produtividade e renda, 

proporcionando o desenvolvimento dos lugares mais remotos, aprovisionando os habitantes, concebendo 

excedentes para a exportação e gerando matéria-prima para diversos fins. 

Espera-se que este trabalho contribua para incentivar o desenvolvimento local, principalmente aquele 

pautado na agropecuária, como também formular ideias que servirão de base para o desenvolvimento; além 

disso, que sirva de exemplo para outros pesquisadores, produtores, gestores e todos os adeptos da área. 

Neste contexto, este artigo analisou, sob a ótica do desenvolvimento, a efetividade da agropecuária em 

promover ganhos sociais e econômicos, sendo peça fundamental no desenvolvimento local das diversas áreas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo. Segundo Gil (2002, p. 

41), a pesquisa exploratória “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.” No que diz respeito à pesquisa descritiva Triviños (1987, 

p. 110), afirma que [...] o estudo descritivo pretende descrever "com exatidão" os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. 

Quanto aos procedimentos, a presente pesquisa caracteriza-se como sendo pesquisa bibliográfica, pois é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 

2002, p. 44).  

Este estudo enquadra-se na classificação de pesquisa qualitativa. O método qualitativo difere do 

quantitativo á medida que não emprega um instrumento estatístico como base do processo de análise de um 

problema (RICHARDSON, 2015, p. 79).  

COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

A amostra da pesquisa foi obtida considerando os artigos científicos publicados abordando o tema 

agropecuária e desenvolvimento local, nos periódicos listados no Google Acadêmico na área de Economia. 

A amostra dos artigos selecionados no Google Acadêmico foi composta a partir do desenvolvimento das 

seguintes etapas, a saber: (1) Seleção de artigos: foram selecionados os artigos que possuíam em seu título, as 

seguintes palavras (agropecuária desenvolvimento local) e que versavam sobre o desenvolvimento local no 

contexto agropecuário. Após realizar consulta no Google Acadêmico obteve-se o número de dois artigos que 

possuem as características solicitadas, devido a poucos artigos encontrados foram utilizadas também outras 

fontes de referência bibliográfica para compor a amostra da pesquisa; e (3) período: foi considerado o período do 

ano de 2013 a 2017. 
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VARIÁVEIS INVESTIGADAS E MÉTODO DE ANÁLISE 

Diante do objetivo proposto pelo presente trabalho, foram avaliadas as seguintes variáveis: aspectos da 

agropecuária e sua força motriz para o desenvolvimento local. Neste trabalho foi empregado o método 

descritivo, Gil (2002, p. 42) afirma que este método “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Apresentamos os resultados obtidos na pesquisa, na qual temos o objetivo de demonstrar a importância da 

agropecuária como propulsora de desenvolvimento local. Na necessidade de provocar uma discussão para 

mostrar o potencial agropecuário, pois este é pouco estudado no meio acadêmico/científico, mas significa peça 

relevante no desenvolvimento, sendo fonte de renda e de uma melhor qualidade de vida. 

Para atingir o objetivo do presente trabalho foram analisados alguns artigos do meio acadêmico, tendo 

como fonte a base do Google Acadêmico e outros meios da web.  De acordo com os resultados, foi observado 

que há pouco assunto acerca do tema “agropecuária e desenvolvimento local”. Na base do Google Acadêmico, 

quando observada a forma “agropecuária e desenvolvimento local” no título do trabalho, apenas 7 artigos foram 

encontrados; porém, quando restringimos essa base para o ano de 2013 em diante, apenas 2 artigos 

permaneceram. Isso evidencia o fato já mencionado de que pouco se é escrito sobre o tema no meio 

acadêmico/científico. 

Ao realizar uma análise dos artigos, principalmente em um intitulado “O potencial econômico da 

agropecuária no município de Santana do Livramento: importância do desenvolvimento local”, de autoria de 

Cezarino (2015), trouxe uma reflexão acerca da agropecuária, concluindo que o potencial econômico 

agropecuário poder ser fundamental para o desenvolvimento local de determinada região. Para atingir o objetivo 

proposto, Cezarino realizou uma pesquisa exploratória, documental em sites governamentais e repositórios 

acadêmicos na internet, onde descreveu os aspectos da agropecuária utilizando os índices de produção primária, 

tendo como fonte o IBGE. 

Diante do exposto, é perceptível que pouco se é trabalhado na área; mas que a agropecuária é peça chave 

para uma melhor produtividade, desenvolvimento da renda, sendo um potencial estimulador do desenvolvimento 

local.  

 

CONCLUSÃO  

Através de atividades produtivas como a agropecuária é possível proporcionar o fortalecimento e 

empoderamento das comunidades a fim de alcançar o desenvolvimento local.   

A agropecuária como motora de desenvolvimento local apesar de encontrar dificuldades, proporciona 

uma série de benefícios para uma população vulnerável. O desenvolvimento local possibilita a inclusão das 

comunidades no processo de tomada de decisão e autogestão dos recursos naturais para alcançar melhores 

qualidades de vida.   

Em termos de problemas e entraves quanto à realização desta pesquisa o maior obstáculo foi à dificuldade 

em encontrar informações quanto à agropecuária como promotora de desenvolvimento local. Existe a 

necessidade de mais trabalhos científicos sobre esse tema. 
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RESUMO: O Estado brasileiro, através do programa de transferência de renda Bolsa Família, intervém no 

combate à pobreza e à miséria, criando condições básicas para o desenvolvimento não apenas econômico. A 

partir da análise da realidade de 33 famílias no município de Santana do Ipanema, através de dados oriundos de 

entrevistas diretas e tratados com estatística descritiva, é perceptível que a transferência de renda ocorrida pelo 

Programa consegue lograr êxito na diminuição da extrema pobreza e miséria na região estudada, estimulando 

também a microeconomia local. A realidade local observada encontra correlação e respalda as leituras teóricas 

de SEN (2000) e Dahrendorf (1992) com as categorias de análises Liberdades e Prerrogativas, respectivamente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pobreza; Liberdade; Desenvolvimento. 

 

Field Education and Agroecology in the Alagoan Semi-arid: a preliminary 

analysis 
 

ABSTRACT: The Brazilian government, through cash’s transferring of program Bolsa Família, involves in 

combating to poverty and to misery, creating basic conditions for the development not only economic. From the 

analysis of the reality of 33 families in Santana do Ipanema’s city, through data from direct interviews and they 

treated with descriptive statistic, it is perceptive that the cash’s transferring occurred by the Program can achieve 

success in increasing extreme poverty and misery in the region studied, also stimulating local microeconomy. 

The local reality observed meets correlations and supports SEN (2000) and Dahrendorf’s (1992) theoretical 

readings with the categories of analyzes Freedom and prerogatives, respectively. 

 

KEYWORDS: Poverty; Freedom; Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

   
O fenômeno do modelo neoliberal promoveu a diminuição da ação estatal, e a transferência para o 

mercado da responsabilidade na maioria dos serviços ofertados aos cidadãos. Destarte é considerado cidadão 

aquele individuo que consegue consumir os serviços oferecidos pelo mercado, muitas vezes, em detrimento dos 

serviços ofertados pelo Estado. Neste sistema a maior parte da população, a classe trabalhadora pobre, sem o 

capital para consumir os serviços oferecidos pelo mercado, fica a margem da cidadania, e desprovidos da 

proteção social e dos serviços, cerceados também de liberdade para as escolhas mas elementares à existência 

humana como: o que comer, onde morar, o que estudar.  

No Brasil, o Estado através dos programas de transferências de renda, via operacionalização do 

Programa Bolsa Família, intervém no combate a pobreza e a miséria, criando condições básicas para o 

desenvolvimento. Uma leitura do fenômeno na realidade atual é possível através da perspectiva de teóricos como 

SEN (2000) e DAHRENDORF (1992) que realizaram suas análises pautados na capacidade que a sociedade tem 

de promover  liberdade e chances de vida para os indivíduos.  

Na visão de Amartya Sen é a limitação das capacidades individuais promovidas pela: fome, pobreza, 

saúde e educação precárias, que limitam as escolhas e oportunidades das pessoas impedindo o seu 

desenvolvimento, e em consequência o desenvolvimento da sociedade. Já em Ralf Dahrendorf, com seu 

liberalismo, a analise foca o alargamento das “chances de vida” que trata das escolhas que as pessoas têm que 

fazer e o sentido dessas escolhas, motivado pela ideia de cidadania. 

 Esta pesquisa procura mostrar que via o Programa Bolsa Família o Estado Brasileiro tem, no município 

de Santana do Ipanema, promovido a criação de chances de vida e ampliado as prerrogativas para a população 

beneficiada do programa.  
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MATERIAL E METODOLOGIA 

 

A referida pesquisa foi elaborada a partir da necessidade de tentar identificar os impactos que o 

Programa Bolsa Família causa na realidade de algumas famílias beneficiadas em Santana do Ipanema-AL. Trata-

se de um estudo exploratório onde foi realizada uma pesquisa com 33 famílias beneficiadas com o Programa, 

houve também coleta de dados em sites oficias do governo que indicam a influência do Programa Bolsa Família 

na economia do Município.  

Os dados coletados foram tratados com estatística descritiva e possibilitaram algumas inferências. O 

suporte teórico ao estudo é dado por duas análises do desenvolvimento, a humanística e a liberal, que permitem 

uma leitura do ambiente empírico analisado através de óticas diferentes. Por se tratar de um estudo preliminar 

necessita-se de um aprofundamento da pesquisa sobre o tema proposto. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o advento do Estado neoliberal em substituição ao Estado de Bem Estar Social iniciou-se uma 

transferência de serviços e responsabilidades do estado para o mercado. No Brasil a visão econômica neoliberal 

ficou mais visível na década de 90 com a abertura da economia para os mercados internacionais e a privatização 

de empresas estatais. Se antes o Estado de Bem Estar Social deveria ser o maior provedor dos serviços básicos e 

necessário para o cidadão, no neoliberalismo este Estado passou a ser um articulador entre os interesses do 

mercado e da sociedade. 

Desta forma muda-se também a visão de cidadania que se tinha, no Estado de Bem estar Social o 

direito a serviços obrigatórios do estado como: educação, saúde, saneamento, fornecimento de energia etc., eram 

conquistas e direitos coletivos do cidadão, já no Estado neoliberal o cidadão torna-se indivíduo que deixa de 

exigir seus direitos, e no intuito de ter um serviço de melhor qualidade, passa a consumir os serviços ofertados 

pelo mercado privado em detrimento do serviço público. Com isso a identidade de cidadão vai sendo substituída 

pela identidade de indivíduo consumidor e cria-se assim um conceito distorcido de cidadania, sendo estimulado 

pelo mercado e que gera mais desigualdade, pois a cidadania não é um bem ou serviço que possa ser adquirido 

com a força do capital. 

Sob a perspectiva neoliberal procura-se inculcar a ideologia da liberdade de escolha e aquisição de 

serviços diante do poder aquisitivo de cada indivíduo, mas não se enfatiza as diferenças existentes na igualdade 

de condições, visto que o poder de compra de um trabalhador assalariado, ou até mesmo um desempregado, não 

é igual, e nem se compara, a um capitalista detentor dos meios de produção.  

Para Dias a falsa propaganda de liberdade: 

 

Os direitos e as garantias individuais defendidos pelo liberalismo não correspondia a 

realidade concreta dos trabalhadores, que,  apesar livres e juridicamente iguais aos 

capitalistas, não gozavam de condições efetivas para a satisfação e a realização de 

suas necessidades mais básicas (DIAS, 2006, p. 49). 

 

Completados 13 anos de existência em 2016 o Programa Bolsa Família tem contribuído para mudar a 

realidade de famílias carentes das diversas regiões do País. Ofertando-lhes razoável condição para o 

desenvolvimento em algumas dimensões de suas vidas, além, também, de estar impulsionando a micro economia 

local. 

Criado através da união dos antigos programas de transferência de renda do Governo Federal: Bolsa 

Escola
41

, Bolsa Alimentação
42

, Cartão Alimentação
43

 e Auxílio-Gás
44

, o Programa Bolsa Família primeiramente 

foi instaurado pela Medida Provisória nº 132 em outubro de 2003, para depois ser consolidada através da Lei Nº 

10.836 de 09 de janeiro de 2004.  

Através da transferência direta de renda o Estado Brasileiro beneficia as famílias pobres com um valor 

financeiro mensal, que pode ser distinguido através da renda per capita da família e da quantidade de 

beneficiados por família. Para as famílias com renda per capita mensal de até 70 reais, o valor pode variar indo 

de 70 reais do benefício básico para uma pessoa, até 306 reais para as famílias compostas de 07 pessoas. Quando 

                                                           
41

 Criado através da Lei nº 10.219 de 11 de abril de 2001. 
42

 Instituído através da Medida Provisória nº 2.206 de 10 de agosto de 2001. 
43

 Instituído através do Decreto nº 4.675 de 16 de abril de 2003. 
44

 Instituído através do Decreto nº 4.102 de 24 de janeiro de 2002. 
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a renda per capita da família estiver entre 70 e 140 reais, o valor do benefício fica entre 32 reais para uma 

pessoa, até 236 reais para famílias de até 07 pessoas. 

Como contra partida os beneficiados devem seguir algumas exigências como: matricular as crianças e 

adolescentes de 06 a 17 anos garantindo uma frequência escolar mínima de 85% anual; acompanhamento médico 

e vacinação em dia para as crianças de 0 a 07 anos, como também requer o acompanhamento pré-natal para as 

gestantes. Este acesso aos direitos sociais como contrapartida dos beneficiados é referenciado por Weissheimer 

(2006): 

 

Uma das características centrais do programa é que ele procura associar a 

transferência do benefício financeiro ao acesso a direitos sociais básicos, como 

saúde, alimentação, educação e assistência social. O Bolsa Família tem dois 

objetivos básicos: combater a miséria e a exclusão social, e promover a emancipação 

das famílias mais pobres. (WEISSHEIMER, 2006, p. 25). 

 

É oportuno, neste momento, frisar a necessidade da melhoria dos serviços já ofertados, além da 

ampliação para outros serviços de obrigação Estatal como as áreas de Segurança, Moradia, Saneamento, 

Infraestrutura e Seguridade Social, sem esquecer a possiblidade da oferta de empregos no serviço público, e sua 

força no estímulo a criação de novas vagas de emprego no mercado de trabalho privado. 

Através das ações promovidas pelo Programa Bolsa Família o Estado Brasileiro desenvolve uma 

política que visa promover as pessoas das classes de baixa renda a opção de escolhas, com particularidade ao 

viés econômico no poder de compra, indo ao encontro no que é advogado pelo economista indiano Armatya Sen 

em sua pesquisa, na qual ele defende que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 

liberdades que as pessoa desfrutam.  

 

O crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 

importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da 

sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como as 

disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e 

os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações 

públicas). (Sen, 2000, p. 17). 

 

Na mesma perspectiva Ralf Dahrendorf, sociólogo e filósofo alemão, em seu liberalismo nos ensina 

que para o ser humano atingir o seu pleno desenvolvimento ele deve ser contemplado com Chances de vida. Ele 

propõe a intervenção política do Estado no sistema econômico, a fim de gerar as circunstâncias essenciais para 

criação de emprego, renda, moradia, segurança, saúde e educação, facultando a maior quantidade possível de 

pessoas, e tornando a sociedade um lugar melhor e mais próspero para a população mais pobre.  

Mostra que o desenvolvimento humano depende da expansão tanto dos provimentos (riqueza) e 

prerrogativas (cidadania) de uma sociedade. Também deixa claro que o crescimento econômico por si só não 

pode ser traduzido como progresso ou cidadania. Sendo que por meio do antagonismo entre provimentos e 

prerrogativa surgem as oportunidade e possibilidades de Chances de Vida. 

Para Dahrendorf é dever do Estado ofertar opções as pessoas, para que estas possam escolher, e com 

isso expandir as condições para o desenvolvimento das pessoas na sociedade, através de direitos políticos, 

sociais e garantias individuais. 

 

O alargamento das chances de vida, e com ele o futuro das sociedades democráticas, 

depende visceralmente tanto da exuberância econômica e da pluralidade política 

quanto do espraiamento do acesso aos bens ao maior número possível de pessoas, 

inclusive por medidas estatais - e desde que estas não busquem o nivelamento das 

formas de vida. (JUNIOR, 2007, p. 135). 

 

Agindo diretamente sobre as famílias pobres, através dos valores repassados aos beneficiados do 

Programa bolsa família, o Estado Brasileiro também conseguiu potencializar o desenvolvimento das regiões 

mais pobres como o Norte e Nordeste, que sempre tivera como principais entraves para o seu desenvolvimento 

questões relacionadas ao clima e a corrupção no setor público. Configurando-se numa transferência de renda das 

regiões mais ricas do país: o sul e o sudeste, para as mais pobres: o Norte e Nordeste.  

No Brasil no ano de 2016 13.569.576 famílias foram contempladas com os recursos do Programa 

Bolsa Família, sendo injetados na economia um valor de R$ 28.506.185.141,00. No Estado de Alagoas 396.054 
famílias foram contempladas totalizando um volume de R$ 853.968.339,00 colocado na economia. 
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Em Santana do Ipanema, cidade localizada no sertão alagoano, com uma economia baseada na 

atividade agropecuária e no comércio local, no ano de 2016 7.611 famílias foram contempladas com o benefício, 

movimentando a economia do município com um valor de R$ 20.675.600,00.  

Utilizando os dados do censo de 2010 em que Santana do Ipanema aparece com uma população de 

44.932 habitantes, e tomando como base que a família santanense é composta por 04 pessoas, observa-se que 

30.452 pessoas usufruem de forma direta e indireta dos benefícios, perfazendo um total de 67,7% da população 

diretamente ligados ao Programa Bolsa Família.  

A partir do ano de 2004, onde se tinha um total de 4.104 famílias recebendo o benefício do Programa 

Bolsa Família em Santana do Ipanema, até o ano de 2016 quando chegou-se a 7.611 famílias beneficiadas, 

percebe-se um aumento correspondente a mais 85% em 13 anos. Quando se muda a ótica pela qual está 

observando o Programa Bolsa Família e analisa-se a quantidade de dinheiro que é injetado na economia de 

Santana do Ipanema percebe-se um grande aumento. Entre os anos de 2004 e 2016 observa-se que o volume de 

recurso ganhou um aumento correspondente a mais de 850%, passando R$ 2.367.159,00 para R$ 20.675.600,00. 

A título de referencia, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM, obteve no mesmo período um 

crescimento de mais de 400%, passando de R$ 5.939.426,33 para R$ 24.396.320,35.  

Fazendo uma analogia, que utilizará como base o ano de 2016, entre os recursos recebidos pelo 

Programa Bolsa Família que foi de R$ 20.675.600,00, e o Fundo de Participação dos Municípios-FPM que foi de 

R$ 24.396.320.35, percebe-se neste ano que os recursos recebidos pelos beneficiados do Programa Bolsa Família 

na cidade de Santana do Ipanema, corresponde a aproximadamente 84% do Fundo de Participação dos 

Municípios-FPM.  

 

Gráfico 1 – Crescimento anual dos valores recebido do Programa Bolsa Família e do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM de Santana do Ipanema 

Fonte: http://www.mds.gov.br/  http://www3.tesouro.gov.br/ - Organização do autor 

 

Partindo para a pesquisa prática, onde foram entrevistadas 33 famílias beneficiadas do Programa 

Bolsa Família, procurou-se traçar um breve perfil da família beneficiada, observando sexo, escolaridade, 

atividade empregatícia remunerada, utilização dos recursos recebidos. Os resultados obtidos mostram que com 

91% o sexo feminino predomina como titular entre os que recebe e administra os recursos do Programa Bolsa 

Família. Quanto ao grau de instrução percebe-se 64% dos entrevistados tem formação escolar no Ensino 

Fundamental incompleto, 15% com o Ensino Médio completo, e apenas 3% está cursando uma Graduação.  

 

Gráfico 2 – Beneficiário do Programa Bolsa Família em Santana do Ipanema-Al: Escolaridade 

http://www.mds.gov.br/
http://www3.tesouro.gov.br/
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Fonte: Pesquisa primária – organização do autor 

 

Com relação os resultado do gráfico 3 referente a outra fonte de renda 64% dos beneficiados afirmam 

ter alguém na família que trabalhar informalmente, 12% com trabalho formal e 9% tem alguém aposentado na 

família para ajudar no complemento da renda. Analisando gráfico 4  a forma como os beneficiados gastam seus 

recursos dos 33 entrevistados 31 responderam priorizar a compra de alimentos, caso haja sobra 11 responderam 

destinar para a compra de roupas, e 04 afirmaram utilizar os recursos para comprar produtos eletro/eletrônicos.  

 

Gráfico 3 – Beneficiário do Programa Bolsa Família em Santana do Ipanema-Al:  

Outra fonte de renda  

      
                      Fonte: Pesquisa primária – organização do autor 

 

Gráfico 4 – Beneficiário do Programa Bolsa Família em Santana do Ipanema-Al: Utilização dos recursos 

  
                             Fonte: Pesquisa primária – organização do autor 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os dados acima citados, entende-se a influência que o Programa Bolsa Família impacta na 

economia de Santana do Ipanema. Observando o Programa Bolsa Família pelos direcionamentos proposto por 

Amartya Sen, percebe-se que o programa vem conseguindo proporcionar o desenvolvimento das capacidades 

individuais e das liberdades substantivas na vida dos beneficiados, a medida que tem como objetivo o combate a 

miséria, ofertando uma alimentação de melhor qualidade, além de vincular o recebimento do benefício a 

participação das crianças na educação e saúde, como também no acompanhamento pré-natal das gestantes. Ao 

mesmo tempo o programa propicia aos beneficiários oportunidades e escolhas, ou seja chances de vida 

defendido por Ralf Dahrendorf, no momento que o beneficiado valoriza sua mão de obra não se deixando 

escravizar nos trabalhos braçais e buscam outras fontes de renda melhores, da mesma forma tem a opção de 

escolher fazer suas compras em lojas do comércio fugindo dos produtos mais caros e nas compras a prazo dos 

juros embutidos nos produtos das lojas de bairro, como também conseguem pensar em retomar seus estudos, até 

mesmo cursar uma faculdade, ou em planejar o futuro escolar de seus filhos. 

A análise dos impactos do programa bolsa família na vida das pessoas e nas estruturas familiares 

perpassa o dimensionamento apenas econômico ligado a indicadores quantitativos, tal observação permite 

adentrar em questões que consentem a resignificância identitária do beneficiário enquanto cidadão e membro de 

um grupo social, na medida em que o mesmo se sente livre e capaz de fazer escolhas essenciais em seu 

cotidiano. 

Entretanto deve-se se perceber também a dependência que a economia do município tem com relação 

ao Programa, e por ser tratar de um Programa de transferência de renda gerenciado pelo governo federal, leve-se 

em conta que em tempos de crises econômicas, que o sistema capitalista é bastante suscetível, os recursos do 

Programa podem ser afetado, e com isso atingir diretamente a economia dos municípios dependentes e no 

desenvolvimento dos beneficiados. Como trata-se de um estudo exploratório inicial necessita-se de uma análise 

complementar para aprofundar a investigação na região. 
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RESUMO: Durante o processo de expansão do capitalismo comercial Europeu os portugueses colonizaram a 

costa Leste do continente Sul- Americano, na terra que hoje chamamos de Brasil, algumas políticas voltadas às 

necessidades desse sistema foram instauradas no país onde é possível resumir tais características à cultura de 

Plantation. O surgimento dos grandes latifúndios, a cultura de exportação e a divisão de terras que então eram 

destinadas a elite da colônia, instauram uma problemática que perdura até os dias de hoje no Brasil, conhecida 

como a questão agraria. Este trabalho tem por objetivo analisar os impactos oriundos da questão agraria 

brasileira e seus impasses para o desenvolvimento local, promovendo uma reflexão de como os problemas 

sociais estão intimamente relacionados com as lutas no campo, e quais os entraves que isso representa para a 

economia criativa na cidade de Santana do Ipanema – AL. Para sua elaboração foi realizada uma ampla revisão 

da literatura sobre a temática, bem como, coletado e analisado dados secundários obtidos por meio da referida 

revisão e de pesquisas realizadas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto de Terra e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral), 

Secretaria de Estado da Agricultura do Estado de Alagoas (Seagri/AL) e Secretaria de Estado da Assistência e 

Desenvolvimento Social. 

 

PALAVRAS CHAVE: Problemas sociais, economia Criativa, Semiárido 

 

The agrarian question and its impasses for local development: an 

experience in Santana do Ipanema - AL, Brazil 
 

ABSTRACT: During the process of expansion of European commercial capitalism the Portuguese colonized 

the East coast of the South American continent in the land we now call Brazil, some policies aimed at the needs 

of this system were established in the country where it is possible to summarize these characteristics to the 

Plantation culture . The emergence of the large latifundia, the export culture and the division of lands that were 

then destined to the elite of the colony, establish a problem that continues to this day in Brazil, known as the 

agrarian question. This work aims to analyze the impacts of the Brazilian agrarian question and its impasses for 

local development, promoting a reflection on how social problems are closely related to the struggles in the 

countryside, and what obstacles this represents for the creative economy in the city of Santana do Ipanema - AL. 

For its elaboration a broad review of the literature on the subject was carried out, as well as, collected and 

analyzed secondary data obtained by means of the aforementioned review and of researches done with the 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), National Institute of Colonization and Reform Agrarian 

Land and Agrarian Reform Institute of Alagoas (Iteral), State Secretariat of Agriculture of the State of Alagoas 

(Seagri / AL) and Secretary of State for Assistance and Social Development. 

 

KEYWORDS: Social Problems, Creative Economy, Semi-Arid 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Para compreender as relações de trabalho estabelecidas no espaço agrário brasileiro se faz necessário 

realizar uma análise destas desde o período da colonização brasileira, pois como bem mostrou Caio Prado Junior 

(2003), as relações de trabalho no Brasil foram marcadas pelo modelo de colonização a que fomos submetidos, 

que foi bem divergente do instalado nas colônias da América do Norte nos séculos XV e XVI. 
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Diferentemente de outros países como os Estados Unidos que incentivou a posse de terras como meio 

de alargar os seu território ocasionando forte divisão de terras entre várias famílias, o Brasil sempre concentrou 

grande quantidade de terras em mãos de poucos desde sua origem, o exemplo mais marcante está nas capitanias 

hereditárias que eram grandes faixas de terras – 12 faixas – que iam desde o litoral até a linha imaginaria do 

tratado de Tordesilhas.  

Os nossos colonizadores objetivavam exploração em massa dos recursos para a obtenção de 

enriquecimento rápido e utilizou como mão-de-obra um trabalho escravocrata, que foi inicialmente realizado 

pelos indígenas e depois foi repassado para os escravos de origem africana. 

           Segundo Oliveira (2006), na época do Brasil colônia (principalmente no nordeste brasileiro), se teve uma 

organização socioeconômica marcada por três elementos principais: a grande propriedade fundiária, a 

monocultura de exportação e o trabalho escravo, que tinham como características principais respectivamente, 

latifúndios herdados das capitanias hereditárias, produtos voltados ao atendimento dos requisitos econômicos da 

metrópole portuguesa e a utilização de mão-de-obra barata.  

A organização do mercado de trabalho brasileiro com fundamentos capitalistas iniciou-se apenas nas 

duas últimas décadas do século XIX, quando se passou a utilizar trabalhadores livres sem posses de meios de 

produção, ou seja, os escravos recém libertos, os trabalhadores livres nacionais da economia de subsistência e os 

imigrantes europeus. 

Para Moraes (2005), embora as relações capitalistas tenham chegado ao campo brasileiro há algumas 

décadas, principalmente na sua forma de produção e relação com o mercado, as relações trabalhistas ainda não 

são cumpridas pela maior parte dos proprietários. Calcula-se que somente 30% dos trabalhadores rurais tenham 

registro profissional, a chamada “carteira assinada”, que lhes garante os benefícios previstos pela legislação 

trabalhista. 

 Na agricultura brasileira predomina o trabalho familiar, em pequenas ou médias propriedades. Mas 

milhões de famílias trabalham em propriedades alheias, em condições miseráveis, mal conseguindo sobreviver.  

A exploração direta ocorre quando o proprietário, mantendo ou não empregados, encarrega-se 

diretamente o trabalho com a terra. Nas grandes propriedades é comum haver um administrador ou capataz para 

cuidar da fazenda e dos empregados. Nas pequenas, os trabalhos são geralmente realizados pelo proprietário e 

sua família. 

A exploração indireta é aquela realizada por terceiros ou não proprietários. As principais modalidades são: 

Parceria: o proprietário empresta a terra a terceiros em troca de parte da produção. Conforme o combinado, essa 

parte pode ser, por exemplo, a metade (sistema de meia ou meação) ou a terça parte (sistema de terça) da 

produção, na pecuária existia a quarta ou quarteiro.  

Arrendamento: a terra é alugada a terceiros, mediante pagamento em dinheiro, em produção e até mesmo em 

prestação de serviços, foreiro, morador de condição e o cambão são as suas formas mais comuns. Ocupação: a 

terra é ocupada e explorada sem pagamento, com ou sem consentimento do proprietário. A maior parte da área 

agrícola brasileira está nas mãos de proprietários e a exploração direta é a forma predominante do uso da terra. A 

grande maioria (cerca de 80%) dos proprietários é formada por pequenos produtores, pessoas cujas áreas rurais 

não chegam a 50 hectares. Constituem o chamado sistema  familiar  de  produção  agrícola  ou  agricultura  

familiar,  responsável pela maior parte das culturas de alimentação básica. 
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Segundo França et al. (2009), no censo agropecuário 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), consta que a agricultura familiar com apenas 24,3% da área agrícola brasileira produz cerca 

de 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção do feijão, 46% do milho,  38%  do  café,  34%  do  

arroz,  58%  de  leite,  dentre  outros.   

A agricultura familiar possui uma menor quantidade de terras e também possui um menor investimento 

público, recebeu em 2006 cerca de 13 bilhões de reais contra cerca de 100 bilhões investidos na agropecuária de 

exportação, porém a primeira forma de agricultura tem uma grande importância econômica, social e uma 

sustentabilidade muito maior que a segunda agricultura voltada para a exportação (Figura 01). 

 

 
Figura 01 – Produção de alimentos da agricultura familiar brasileira 

Fonte: http://mpabrasiles.files.wordpress.com/2010/02/cartilha-ibge-agricultura-familiar, acessado 

em 05/04/2012 

 

Informações como essa evidenciam a capacidade produtiva que pode ser desenvolvida a partir de uma 

correta e ampla divisão de terras que hoje estão concentradas nas mãos de poucos que por sua vez não possuem o 

mínimo interesse em produzir nelas, mas apenas utilizar-se unicamente por especulação. 

Com isso grandes regiões que poderiam agregar vários agrupamentos familiares com grande capacidade 

produtiva e com utilização de técnicas que proporcionam um alimento cada vez mais saldável e sem 

consequências negativas para o meio ambiente, mas que pelo contrário se perpetuam nas mãos de poderosos que 

podem ser tanto grandes fazendeiros, como agentes que não tem nenhum vinculo com a atividade produtiva 

(políticos e empresários). 

Mudar essa situação depende de uma politica não só de governo, mas principalmente de estado, já que 

desfazer uma situação como essa não seria nada fácil, mas para isso medidas duras deveriam ser adotadas no 

intuito de garantir uma correta divisão de terras a todos que realmente precisam, mas não só isso, já que uma 

politica como essa deve alcançar principalmente a quem realmente pode fazer bom proveito da terra. 

Para Munton e Marsden (1991, p.109): 

Precisamos enfatizar a contínua transformação da agricultura familiar, e não sua estagnação 

como uma forma de produção. O esforço de investigação precisa se deter sobre as 

oportunidades e as limitações com as quais a unidade familiar se vê confrontada e sobre as 

concessões que as famílias de agricultores constantemente se vêem forçadas a fazer em 

resposta às pressões internas e externas de mudança. As análises podem, então, incorporar as 

relações internas à unidade produtiva, principalmente no que se refere às questões geracionais 
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e de gênero, bem como as relações estabelecidas entre a unidade produtiva e o capital externo. 

É este conjunto complexo de interações, desenvolvido em condições locais e históricas 

específicas, que deve servir de base para o estudo da natureza e da dinâmica da agricultura 

familiar. 

 

Os benefícios seriam enormes. Vão desde uma maior produção com qualidade cada vez maior e sem 

utilização de agrotóxicos e nem inseticidas, só isso já proporcionaria uma maior qualidade ao alimento e 

consequentemente o aumento do valor agregado do produto no mercado nacional e internacional, até a melhora 

da qualidade de vida da população que se beneficia diretamente dessas politicas. 

Destacam-se ainda, as consequências positivas que essas politicas poderiam trazer em termos mais 

específicos, no caso do desenvolvimento local as vantagens seriam ainda maiores, melhor qualidade de vida da 

população daquela região beneficiada, já que com a possibilidade de produção de alimentos, geraria emprego e 

renda em vários aspectos, desde a colheita, beneficiamento, transporte até o destino final na mesa do consumidor 

que pode ser tanto da própria região como de outrem. Fuller define essa gama de possibilidades da propriedade 

como pluriatividade.  

A pluriatividade permite reconceituar a propriedade como uma unidade de produção e reprodução, não 

exclusivamente baseada em atividades agrícolas. As propriedades pluriativas são unidades que alocam o trabalho 

em diferentes atividades, além da agricultura familiar (homebased farming).  

 

[...] A pluriatividade permite separar a alocação do trabalho dos membros da família de suas 

atividades principais, assim como o trabalho efetivo das rendas. Muitas propriedades possuem 

mais fontes de renda do que locais de trabalho, obtendo diferentes tipos de remuneração. A 

pluriatividade, portanto, refere-se a uma unidade produtiva multidimensional, onde se pratica 

a agricultura e outras atividades, tanto dentro como fora da propriedade, pelas quais são 

recebidos diferentes tipos de remuneração e receitas (rendimentos, rendas em espécie e 

transferências) (Fuller, 1990, p. 367). 

 

Hoje existem vários programas e financiamentos governamentais que incentivam a produção na 

propriedade familiar, como o PAF - Programa de Avicultura Familiar, como ele procura garantir a segurança 

alimentar principalmente em regiões de difícil condições de vida, através da produção de frangos e ovos, 

trazendo assim uma diversificação na cadeia produtiva, e assim os produtores que antes possuíam suas terras 

apenas para a produção de um único alimento como feição ou milho, hoje pode contar com mais essa opção 

trazida pelo programa. 

 

No PAF o produtor além de garantir a segurança alimentar de sua família, produz também com vistas a 

vender sua produção de forma externa, podendo juntar-se em cooperativas de modo a fornecer as aves para 

alimentação escolar ou comercial privada com a garantia de venda certa, garantido dessa forma um recursos 

financeiro que antes não dispunha, além de receber a orientação técnica da melhor forma possível, totalmente de 

graça. 

Outro programa muito importante é o PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar é um programa do governo federal que tem como intuito de atender de forma diferenciada os mini e 
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pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua força de trabalho e 

de sua família. Como ele o produtor pode pleitear com maior facilidade financiamentos para a produção em sua 

propriedade, além de assistência técnica nos mais variados aspectos, garantindo assim uma segurança maior para 

a produção. 

Além desses há também o apoio oferecido pelo Banco do Nordeste que não só facilita a liberação de 

financiamento para o pequeno produtor como também oferece assistência técnica e acompanha durante a 

produção de forma a garantir da melhor forma um resultado satisfatório da produção. 

Esses são apenas alguns exemplos para demonstrar que não faltam possibilidades para dar suporte a 

produção em pequena propriedade, necessitando apenas que hajam agora politicas que garantam a posse de 

terras para mais pessoas, em regiões estratégicas que proporcionem um verdadeiro desenvolvimento a partir 

dessa atividade. 
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RESUMO: Este trabalho busca de forma exploratória analisar as iniciativas das mulheres extrativistas da 

Associação Aroeira na produção sustentável em Piaçabuçu, Alagoas. Para isto, foram realizadas entrevistas com 

a Diretora/Presidente da Associação Aroeira, com algumas associadas e com o técnico do Instituto Ecoengenho, 

instituição que presta suporte a associação. Com a pesquisa verificou-se que as atividades de coleta da pimenta 

rosa realizadas pelas extrativistas realizadas com técnicas de coleta ambientalmente corretas vêm contribuindo 

com o manejo adequado das áreas extrativistas e com a preservação da flora e fauna local. Além disso, o uso de 

tecnologias limpas no beneficiamento da pimenta rosa e dos outros produtos produzidos no período entre safra 

na Unidade de Beneficiamento da associação, aponta alternativas para produção sustentável na região. Por outro 

lado, a auto-organização produtiva realizada com base no associativismo possibilitou ainda, a melhoria de vida 

da comunidade extrativista e em especial das mulheres extrativistas associadas, que obtiveram um incremento de 

renda de cerca de 8600%; e contribuiu para maior visibilidade dos trabalhos realizados pelas mulheres 

extrativistas. 

PALAVRAS CHAVE: Protagonismo feminino, Auto-organização produtiva, Sustentabilidade. 

Women extractive from the Aroeira Association: initiatives in sustainable 

production in female Piaçabuçu, Alagoas 

ABSTRACT: This work seeks to form exploratory women 's initiatives of the Aroeira Association in 

sustainable production in Piaçabuçu, Alagoas.  For this, were carried out interviews with the Director/President 

of the Ma of the Association Aroeira, with some associated and with the technician of the Ecoengenho Institute, 

an institution that provides support for the Association. With the research it was found that the pink pepper 

collection activities carried out by extractivists based in environmentally correct techniques come with the 

proper management of extractive areas and with the conservation of the local flora and fauna. In addition, the use 

of clean technology in the processing of the pink pepper and other products produced in the period between 

harvests in the processing Unit of the Association, points out alternatives for sustainable production in the 

region. On the other hand, the productive self-organization based on associativismo, made possible the 

improvement of community life and of the extractivist community, and especially of the associated extractive 

women who obtained an income increase of around 8600%; and also contributed to a greater visibility of the 

work carried out by women extractivists. 

KEYWORDS: female Protagonism, Auto-productive organization, sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

O número de famílias vivendo no ambiente rural nas últimas décadas diminuiu consideravelmente por 

todo o mundo. Grande parte das famílias que ainda vivem no campo coexiste com insuficientes níveis de renda e 

com carências dos direitos mais básicos para sua reprodução. Ao mesmo tempo, essa condição de pobreza rural 

tem um peso maior para as mulheres campesinas, uma vez que, as mesmas possuem mais dificuldades para 

inserção no sistema produtivo remunerado e participam menos nos espaços de tomadas de decisão, no âmbito 

familiar e fora dele. Como revela estudo feito pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “Um 

mailto:kleciane36@gmail.com
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em cada quatro brasileiros que vivem no campo está em situação de extrema pobreza. No Nordeste, 48,5% dessa 

população são mulheres” (PORTAL BRASIL, 2014). 

Na busca por melhorias para a vida no campo e de condições de lá permanecer as famílias rurais e, em 

muitos casos, as próprias mulheres, notam no trabalho organizado e associado uma alternativa para a criação de 

espaços para sua reprodução e um ambiente propício à construção de uma condição de vida melhor. Cabe ainda 

mencionar que muitas dessas práticas condizem com os princípios da sustentabilidade ambiental.  

No caso das iniciativas femininas nas práticas sustentáveis, a corrente ecofeminista vai apontar as 

mulheres como agentes importantes para o cuidado e a preservação dos ecossistemas. Para Siliprandi (2000, 

p.61), a corrente do ecofeminismo procura “[...] fazer uma interconexão entre a dominação da Natureza e a 

dominação das mulheres”. Isto é, para a autora o ecofeminismo incorpora a visão das mulheres sobre a 

problemática ambiental e também faz uma analogia com as condições de dominação vivenciadas pelas mulheres.   

Discutindo sobre as contribuições das mulheres para a preservação ambiental a corrente ecofeminista traz 

à tona também o papel das mulheres para desenvolvimento sustentável, ao contrário da lógica 

desenvolvimentista dominante, onde se exclui a participação das mulheres para o desenvolvimento e quanto à 

natureza, essa jamais foi corretamente contabilizada e assim foi crescentemente destruída.  Para as mulheres as 

consequências disso foi o distanciamento dos seus papéis, pois de acordo com o que Siliprandi (2000, p.65) 

expressa: 

Essa forma de pensar foi, paralelamente, responsável pela exclusão das mulheres do seu papel 

protagonista na agricultura já que ela deixou de ser vista como agricultora, silvicultora, 

administradora de recursos hídricos etc. Seu conhecimento, que era ecológico, plural, foi 

sendo inferiorizado e perdido.  

 

Contudo, em determinados contextos essa situação vem se alterando, as iniciativas locais das mulheres a 

partir da auto-organização produtiva, por exemplo, estão se constituindo espaços onde as mulheres passam a ser 

mais reconhecidas e suas capacidades de participar das decisões que afetam suas vidas e o meio onde vivem são 

aumentadas. Assim também pensa Castro (2012), ao esclarecer que por meio do trabalho associado às mulheres 

encontram uma forma viável de conquistarem sua autonomia econômica e se fortalecerem.  

Buscando fazer um paralelo com enfoque da participação das mulheres na auto-organização produtiva e a 

suas contribuições na preservação ambiental, este trabalho objetiva analisar de forma exploratória as iniciativas 

das mulheres extrativistas da Associação Aroeira para produção sustentável em Piaçabuçu, Alagoas.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para elaboração desse trabalho foram realizadas entrevistas com a Diretora/Presidente da Associação 

Aroeira, algumas associadas e alguns outros associados e também com técnico do instituto Ecoengenho. O 

Ecoengenho é a instituição não governamental que idealizou o projeto da “Pimenta Rosa” no município e 

atualmente presta suporte a Associação, fruto do projeto. Além disso, foram realizadas pesquisa de campo, por 

meio de observações nas áreas extrativistas e na unidade de beneficiamento. 

Cabe ressaltar, que este trabalho é resultado também de algumas questões e análises iniciais oriundas do 

projeto de pesquisa intitulado “Ecodesenvolvimento e estratégias de desenvolvimento no ambiente rural 

alagoano: o caso da Associação Aroeira em Piaçabuçu”, projeto que vem sendo desenvolvida no âmbito do 
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Centro de Estudos sobre Ecodesenvolvimento e Agroecologia (CEEA), do Campus Sertão unidade de ensino 

Santana do Ipanema, da Universidade Federal de Alagoas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relatos da diretora/presidente da Associação Aroeira e também dos demais associados durante as 

visitas de campo, a comunidade extrativista viviam em péssimas condições de vida, sobreviviam na grande 

maioria das transferências de renda do Governo Federal, algumas famílias da pesca, e na época de safra 

obtinham valores bastantes irrisórios advindo do extrativismo da pimenta rosa, fruto da aroeira uma arvore típica 

na Mata Atlântica, o bioma presente na região.  

Nesse contexto o extrativismo vinha sendo realizado de forma desorganizada pela população local, era 

apenas uma atividade realizada no âmbito da subsistência, pois ao desconhecer o real valor da pimenta no 

mercado os extrativistas faziam a coleta dos frutos e passavam o produto ainda in natura para atravessadores, 

com preço muito abaixo do valor de mercado, valor médio de R$ 1,50 o quilo. 

Até meados de 2011, esse extrativismo era realizado com técnicas de coleta ambientalmente incorretas, 

tendo assim, base numa lógica predatória. Embora as comunidades locais sejam vistas como gestoras do meio 

onde vivem, como observa Ribeiro et al (2005, p.82) em que [...] muitos autores têm apontado grupos ou 

comunidades tradicionais e localizadas de agricultores como eficientes gestores de recursos, capazes de produzir 

técnicas sustentáveis de produção e normas eficazes de gerência do meio”, não tendo os conhecimentos 

necessários para isso elas podem não o fazer.   

No caso estudado, a construção do manejo adequado das áreas extrativistas ocorreu a partir do projeto 

Aroeira, idealizado pelo Instituto Ecoengenho em 2010, uma organização não governamental, que iniciou o 

processo de mobilização da comunidade extrativista, maioria dela mulheres, para organizar a cadeia produtiva da 

pimenta rosa, com o objetivo de gerar renda com base em um modelo sustentável.  De acordo com extrativista e 

Diretora/presidente da associação, ao longo do projeto as mulheres extrativistas e os demais extrativistas da 

região de Piaçabuçu e munícipios vizinhos passaram por capacitações e cursos onde conheceram os princípios da 

sustentabilidade ambiental e fizeram vários cursos técnicos de como fazer a coleta dos frutos adequadamente. 

Atualmente, com a associação e a unidade de beneficiamento a comunidade extrativista está mais 

organizada e a pimenta rosa é comercializada com alto valor agregado, cerca de R$ 130,00, por quilo (valor 

líquido). Esse aumento bastante significativo do valor da pimenta é resultado do beneficiamento artesanal 

realizado na unidade de beneficiamento da associação, produto que possui alto nível de qualidade e também por 

ser comercializado em nichos de mercado específicos da alta gastronomia.   Durante as visitas, o técnico do 

Instituto cita, por exemplo, que esse fruto tem alto valor agregado por ser uma especiaria bastante apreciada na 

culinária nacional e principalmente no cenário internacional.  

É importante observar ainda, que todo o processo produtivo é realizado com bases no princípio da 

sustentabilidade ambiental, e as mulheres tem papel importante nisso, por ser a maioria na colheita dos frutos e 

terem todo o conhecimento técnico necessário para fazer a coleta da pimenta usando técnicas de extração 

ambientalmente corretas.  
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A Diretora/presidente explica que todas as extrativistas fizeram um curso de coleta sustentável, e a 

metodologia utilizada pelo o Instituto para esse tipo de coleta baseia-se na coleta realizada diretamente da copa 

das árvores e [...] “Dentro perspectiva sustentável cerca de 20% dos frutos de cada arvores são deixados a fim de 

preservar a espécie e garantir a alimentação da fauna local” (INSTITUTO ECO-ENGENHO, p.11). 

Essas práticas se alinham com o que pesquisadores da área e ambientalistas chamam de preservação e 

manutenção dos ecossistemas. Nessa perspectiva, ao contrário do extrativismo predatório mercantil é possível 

construir uma lógica extrativista capaz de realizar esse processo de manutenção e gestão do meio ambiente.  

Quanto ao processo produtivo, a unidade de beneficiamento da Associação Aroeira também foi equipada 

para trabalhar com tecnológicas limpas em seu processo de produção. A partir disso, as mulheres extrativistas 

associadas beneficiam artesanalmente a pimenta rosa e outros produtos nos períodos entre safra
45

, a partir do uso 

de duas estufas de desidratação termosolares e uma estufa externa para pré-secagem da pimenta rosa em época 

de safra. Essas alternativas de energias limpas fazem parte da escolha do projeto por um sistema produtivo mais 

sustentável e que também reduz o custo da produção. 

Essas atividades realizadas no âmbito do associativismo exerceram um papel importante na melhoria de 

vida da comunidade extrativista e em especial das mulheres extrativistas associadas. Essas mudanças são 

inicialmente justificadas pelo incremento de renda gerado por meio do beneficiamento da pimenta rosa, que 

gerou um alto valor agregado aos seus produtos e possibilitou a melhoria da qualidade de vida dessa 

comunidade.  O instituto calcula um incremento de renda a cerca de 8600%, onde o quilo da pimenta rosa antes 

vendido a cerca de R$ 1,50 passou a ser vendido por R$130,00 o quilo (valor líquido). 

A Diretora/presidente em entrevista enxerga essas mudanças de forma concreta em sua vida e relata 

sobre as mudanças também vivenciadas pelas demais associadas e associados, como a construção e aquisição de 

melhores casas que antes eram feitas de taipa, compra de bens de consumo duráveis e eletrônicos, por exemplo, e 

também aquisição de propriedades, com objetivo de produzir na mesma.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos realizados pela comunidade extrativista, em especial pelas mulheres extrativistas da região 

que são a maioria no grupo, por meio do trabalho organizado pela Associação Aroeira proporcionaram não só a 

geração de renda mais regulares e melhores condições de vida para os envolvidos com o projeto, indica também 

as possibilidades de produzir e agregar valor a produtos extrativistas com base em padrões ambientais 

sustentáveis no meio rural. 

Sobretudo, com a pesquisa constatou-se que atividades de coleta da pimenta rosa realizadas com técnicas 

de coleta corretas, vêm contribuindo com o manejo adequado das áreas extrativistas e com a preservação da 

biodiversidade, isto é, da flora e fauna local. O uso de tecnologias limpas na unidade de beneficiamento, como é 

caso das estufas termosolares para secagem da pimenta rosa e desidratação de frutas, produzidos no período 

                                                           
45 De acordo com diretora da associação durante visita, nos períodos entre safras são realizadas outras atividades produtivas 

para manter um nível renda das extrativistas associadas ao longo do ano. Além do beneficiamento da pimenta rosa, a 

estrutura da Unidade de Beneficiamento é utilizada para desidratação de frutas, como mangas, bananas, maçãs e jenipapo e a 

produção de outros doces.  
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entre safra da pimenta, contribuem para a eficiência energética da associação e aponta também possíveis 

estratégias alternativas para tipos de sistemas produtivos sustentáveis. 

Por outro lado, a auto-organização produtiva realizada com base no associativismo possibilitou ainda, 

maior visibilidade dos trabalhos realizados pelas mulheres extrativistas. No caso das mulheres, a participação no 

sistema produtivo vem alterando sua relação social perante aos demais atores da sociedade, de maneira a 

organizar novas relações e passar a desempenhar outras funções fora de casa, adquirindo assim uma maior 

capacidade participativa nas decisões que tendem afetar suas vidas e de sua família. Importante salientar que este 

processo ocorreu sob uma cultura fortemente patriarcal e machista. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a importância das Sementes Crioulas no Semiárido 

Alagoano, tendo como objeto de estudo um caso que acontece no interior do sertão, em Santana do Ipanema-

Alagoas, o do guardião das sementes, seu Sebastião Rodrigues Damasceno, que mantém a cultura das sementes 

crioulas. Realizou-se entrevista semiestruturada previamente permitida com o guardião, além de análises 

textuais. Desde o início da colonização, o Brasil expandiu o cultivo na agricultura por possuir uma grande 

riqueza no solo, devido à expansão da agricultura e os antecedentes históricos. Com o passar do tempo, houve o 

avanço tecnológico e, por conseguinte, a manipulação nas sementes para plantio. As transgênicas, híbridas e 

orgânicas são mais comuns no nosso campo produtivo, porém existem ainda as sementes crioulas, que são uma 

espécie de relíquia na produção familiar. Elas são importantes por comporem diversos nutrientes de suas plantas-

descendentes. 

 

PALAVRAS CHAVE: agricultura familiar, desenvolvimento, patrimônio cultural. 

 

The Creole Seeds and their importance in the creative and cultural 

economy of the Semiarido Alagoano 

ABSTRACT: The objective of this work is to analyse the importance of Criollo Seeds in the Alagoan Semi - 

arid, having as object of study a case that takes place in the backwoods, in Santana do Ipanema - Alagoas, of the 

seed guardian, Sebastião Rodrigues Damasceno, that maintains the culture of the creole seeds. A semi-structured 

interview was previously allowed with it, as well as textual analyzes. Since the beginning of colonization, Brazil 

has expanded cultivation in agriculture because it has great soil richness due to the expansion of agriculture and 

historical antecedents. With the passage of time, there was the technological advance and, therefore, the 

manipulation in the seeds for planting. Transgenic, hybrid and organic are more common in our productive field, 

but there are also creole seeds, which are a kind of relic in family production. They are important because they 

make up several nutrients from their plant-offspring. 

 

KEYWORD: family agriculture, development, cultural heritage. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A agricultura está inserida desde muito tempo em nossa formação social, com a descoberta de técnicas 

para plantio, entre elas o cultivo e o manejo das sementes. As sementes remetem ao homem do campo, ao modo 

do plantio familiar que vem ao longo dos séculos passando por modificações devido ao surgimento das 

modernidades, como os incrementos na biotecnologia e inovações no mundo rural que vão desde manipulação 

nas sementes até o maquinário para plantio. Dentre várias sementes podemos citar as orgânicas, híbridas e as 

transgênicas como as mais comuns e impostas pelo mercado produtor, mas também temos as sementes crioulas: 

Existem muitos tipos de sementes sendo comercializadas que confundem até os mais 

experientes em horta. Além das sementes convencionais com e sem defensivos, 
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ainda existem as sementes híbridas, transgênicas, orgânicas e crioulas (KUNST, 

2015). 

As sementes crioulas são as sementes familiares, passadas de geração em geração, selecionadas por várias 

décadas não passando por modificação genética. Segundo o site do MDA (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário), a professora do Departamento de Fitotecnia da Universidade de Santa Maria (UFSM), Lia Rejane 

Reinger destaca que as sementes crioulas constituem um imenso repositório genético não somente para as 

comunidades que as conservam, mas para toda a humanidade. 

São importantes tanto por sua riqueza cultural, pois representam a história dos agricultores familiares, que 

sobrevivem dessa forma, e também pelo fato de terem um valor nutritivo rico, por não possuírem agrotóxicos: 
A semente é o primeiro elo da cadeia alimentar, é dela que tem origem todos os alimentos, 

(arroz, feijão, milho, amendoim, etc.). Ao contrário da semente transgênica, tão utilizada nos 

dias de hoje, a semente crioula não passou por nenhuma modificação genética por meio da 

interferência humana (ORLANDINI, 2017). 

Sendo assim, elas são consideradas um patrimônio cultural por si só, pois representam a tradição passada 

de geração em geração, ou seja, é um bem material que guarda suas memórias no processo de preservação e, é 

importante que esse valor não se perca. Segundo Lia Lima e Thiago Valentim (2012) eles definem as sementes 

crioulas como: 
As sementes crioulas são aquelas melhoradas e conservadas pelas famílias agricultoras ao 

longo de séculos, adaptadas às suas condições de solo e clima, às suas práticas de manejo e 

preferências culturais. Historicamente, as comunidades agrícolas têm sido responsáveis pela 

conservação de uma riquíssima diversidade de espécies e variedades, adaptadas aos mais 

diferentes usos e necessidades. É um bem comum, patrimônio da humanidade, direito 

inalienável e símbolo de vida (LIMA, VALENTIM, 2012). 
As mesmas apresentam uma riquíssima importância no desenvolvimento econômico, diversificando as 

possibilidades de obtenção de renda, sendo utilizadas como diversas formas de alimentos, fibras, remédios e 

forragem possuindo diversas vantagens, pois possuem uma maior resistência à seca, diminuindo a 

vulnerabilidade dos agricultores nas terras devido às pragas. 

Por possuir uma grande importância na agricultura familiar, as politicas públicas não eram eficazes para a 

proteção desse patrimônio, que não eram reconhecidas pela legislação brasileira sendo considerados apenas 

grãos e não sementes. Com a Aprovação da Lei de Sementes (10.711) em 2013, cujo objetivo é proibir a 

comercialização de sementes ou mudas por ambulante para pessoa física ou jurídica, que esteja ativo na 

produção, armazenamento, importação de mudas etc., assim quem comercializa as sementes e mudas deve 

efetuar um Registro no RENASEM- Registro Nacional de Sementes e Mudas, conforme previsto no art. 4º, do 

Regulamento da Lei nº 10.711/2013. As sementes crioulas foram oficialmente reconhecidas e passaram a 

participar de programas de financiamento de distribuição e trocas de sementes, permitindo avanços importantes 

de resgate, conservação e uso de sementes em diversas partes do Brasil. Para se preservar a cultura das sementes 

crioulas, é preciso todo trabalho para seu resgate, o que requer perseverança de forma a obter um controle 

coletivo, a construção de mecanismos, o compartilhamento de informações, e articulação de resistências.  

Os agricultores familiares se encarregam de guardar as sementes crioulas em suas próprias residências, 

para que a mesmas sirvam para o próximo plantio, essas práticas vem passando de gerações em gerações por 

famílias agricultoras, selecionando as melhores para uma boa safra. Além do armazenamento que os próprios 

agricultores fazem, existem as Casas de Sementes, onde há o armazenamento, seleção e cuidado para que não 

haja a falta em algum momento futuro. Também há a discussão e articulação sobre temas como a agroecologia, o 

mal que os agrotóxicos causam, a importância de resgatar e preservar as sementes crioulas que ocorre em uma 

esfera local. Diante disso, é necessário entender e analisar como as sementes crioulas são importantes para o 

resgate de origem dos pequenos agricultores que tem suas técnicas de plantio passadas de pai para filho, 

observando a era tecnológica que vivenciamos. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para o seguinte trabalho, será utilizada uma metodologia de análise textual, através de sites, revistas e 

artigos acadêmicos relacionados ao tema, assim como entrevistas com o senhor Sebastião Rodrigues Damasceno. 

Fez-se uso de aparelhos celulares para captação de fotos da localidade (casa, estoque das sementes, plantação 

etc.) e entrevistas semiestruturadas, com uma prévia aceitação do entrevistado. 

A análise dos dados será qualitativa, pois visa analisar o bem estar cultural, o saber local e as formas que 

se utilizou para plantio, assim como, ponderar sobre a importância das sementes que possui rico significado para 

a localidade. Buscou-se também averiguar como as sementes agregam valor econômico ao local, pois por se 

tratar de alimentos sem agrotóxicos e cultivados com todo um cuidado e preparação, é importante saber se há 
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uma valorização no preço do produto final, ou até mesmo um reconhecimento do trabalho e esforço do seu 

Sebastião assim como do seu pai e avô. 

A pesquisa tem seus fundamentos baseados em autores como: (LIMA, VALENTIM, 2012), (KUNST, 2015) 

e (ORLANDINI, 2017). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Um fato que ocorre no interior de Santana do Ipanema-AL é caso do senhor Sebastião Rodrigues 

Damasceno, um agricultor agroecológico de 62 anos, que mora no Sítio Cabaceiro. Ele é considerado o guardião 

das sementes crioulas no município, possuindo cerca de 50 espécies de sementes de milho, feijão, leguminosas, 

algodão, fava, melancia, abóbora etc., que são cultivadas desde o tempo do seu avô, com grande valor nutritivo e 

cultural. Partindo das entrevistas, seu Sebastião nos conta que, na época dos seus pais e avós, além dos alimentos 

as plantas oriundas das sementes crioulas eram utilizadas como plantas medicinais, ele relata: 

“Minha mãe me deu café disso aqui, café do milho (roxo) e então, o chá do cabelo do milho, quando tinha 

sarampo, né... Não existia vacina...” 

Ele destaca a importância das plantas e sementes atreladas ao conhecimento popular, visto que desde 

muito antes, quando não havia práticas para descobrimento de curas de doenças que o ensinamento popular, 

muitas vezes era utilizado. Para preservar essa cultura utilizam-se materiais para guarda das sementes, tanto em 

pequena como em grande quantidade. 

As sementes são guardadas em grande quantidade em vasos de alumínio, para caso houvesse seca 

prolongada, então se fazia o estoque de sementes. Elas são selecionadas por uma máquina conquistada pela 

COPASIL (Cooperativa dos Produtores de Pequenos Animais de Santana do Ipanema) e Secretaria da 

Agricultura do Estado de Alagoas, do qual é utilizada para debulhar milho e para separar as sementes crioulas 

que estão prontas para ser plantada. Seu Sebastião ainda possui um banco genético, onde mantém suas sementes 

conservadas próprias e prontas para plantio, sendo livres de agrotóxicos e modificação genética. Algumas 

sementes estão lá há muitos anos, existindo sementes desde o tempo do seu avô, sendo engarrafadas para sua 

preservação. 

Há a troca de sementes com outros agricultores, contanto, ela seja crioula para que não tire a genética das 

mesmas. Seu Sebastião faz isso, com os vizinhos que conhece e, se o mesmo não tiver uma, ou tenha uma 

semente que ele não tenha se certificado que é uma semente crioula há a troca. 

Destacamos também que houve técnicas inovadoras para o plantio e armazenagem dos “frutos”, como os 

vasos de alumínios que foram confeccionados pelo pai do Seu Sebastião – apesar da ideia já existir – que teve 

todo o cuidado de analisar e produzir algo que seria para benefício da família em tempos de estiagem que 

impedia a plantação, em entrevista, ele conta que os vasos estão vazios, mas que já começou a enchê-los para 

uma futura necessidade ou até mesmo para uma falta de chuva prolongada, para que haja alimentos nesse 

período e, também por motivos econômicos, pois com a falta das chuvas é improvável o plantio e safra em 

grande quantidade, assim, o pouco que é produzido acaba ficando mais caro para comprar. 

Para as famílias que sobrevivem da agricultura no interior, a prática de guardar a safra em contêineres 

como esses – os vasos – é comum, deixando-a armazenada por meses até a próxima colheita. O que garante 

alimentos sem a preocupação de um gasto maior e dificuldades de conseguir. 

 
Imagem 2: Seu Sebastião e os vasos de alumínio para estocagem das sementes. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O guardião das sementes utiliza para sua produção técnicas agroecológicas. Como observado em 

entrevista e visita a sua casa, seu Sebastião preserva a mata local – há espécies da Mata Atlântica em seu 

território – assim como uma barragem subterrânea que foi apoiada pela Articulação do Semiárido Brasileiro 

(ASA), da qual ele faz parte. Também há a não utilização de agrotóxicos e preservação do solo, deixando que as 

tradições da semente crioula sejam mantidas.  
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Imagem 3. Amostra do Banco de Sementes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As safras se dão, como relatado, a partir de 19 de março, se houver chuva já se começa a preparar a terra 

– colocando estercos de animais e arando – para a plantação de sementes de feijão, melancia, algodão, fava e 

outras, e o milho a partir de maio. Destacou-se também, que as sementes crioulas do seu Sebastião, são 

resistentes o suficiente para suportar a falta de chuva ou excesso da mesma, sendo que na estiagem não sofre 

impactos na produção, devido a semente ser bem mais forte que as demais. 

Além das trocas feitas, elas também são vendidas para outros agricultores que tenham interesse no 

cultivo, disseminando assim, sua cultura, o que agrega um valor positivo para ele, tanto em manter a tradição de 

seus antepassados e em fazer o que gosta como também uma renda. Nota-se também que de suas produções, o 

milho apresenta um valor maior, pois serve tanto para consumo humano, como também para o consumo animal.  

Há a separação das sementes, por exemplo, do milho, em três partes: fraca, média e boa qualidade, onde 

as mais fracas são as impurezas, as médias para vendas e consumo animal, e as boas acabam passando por mais 

uma nova seleção, dessa vez manual para retirar as sementes crioulas que serão guardadas a fim da preservação e 

que são vendidas a um valor maior, ou seja, não são vendidas aos preços dos grãos tradicionais, e sim, possuem 

um valor agregado maior. 

Além da produção das sementes, ele ainda tem como forma de renda extra a apicultura com abelhas 

africanizadas, extraindo o mel de forma ecológica, sem utilização de venenos; tem a produção de avicultura, 

ovinocultura, bovinocultura, pecuária e plantação de palma – considerada a poupança verde. Ele ainda procurou 

se atualizar, buscar novos conhecimentos para se desenvolver, um exemplo, foi um curso em Juazeiro da Bahia-

BA, que fez para aperfeiçoamento das sementes crioulas. Seu Sebastião também fala que é importante cultivar 

nossas riquezas, pois o mundo está mudando e não estamos dando o devido valor e importância das sementes 

que temos, falando também que é possível que haja uma briga no futuro pela falta de alimentos: 

“Eu aprendi a lidar com a diversidade e na qualidade, meu pai já tinha qualidade, mas não tinha 

diversidade, como as diversidades, mais resistentes, mais crioulas estão sumindo, estão desaparecendo, por 

motivo da longa estiagem e da mão do homem, por dar pouca importância, então precisa ter esses guardiões no 

Brasil, para guardar nosso patrimônio que é nossas sementes verdadeiras, porque elas vieram de presente da 

nossa mãe natureza, para nós utilizar, usar e deixar para nossas futuras gerações, e as sementes modificadas não 

tem essa riqueza, não tem esse potencial e futuramente no mundo vai mandar quem tem alimento, então a briga 

vai ser grande por alimento”. 

Assim, seu Sebastião destaca a importância dessas sementes, sendo rica em vários aspectos já discutidos 

anteriormente, mostrando que a prática existente por ele, passada de geração em geração é importante para o 

futuro, incentivando que deve haver uma preocupação com o futuro dos nossos alimentos. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante de tudo o que foi exposto, é necessário entender e destacar que as sementes crioulas são 

importantes para o resgate de origem dos pequenos agricultores que tem suas técnicas de plantio passadas de pai 

para filho. Assim, as sementes remetem ao conhecimento popular, destacando uma época em que não se havia 

tantos pesticidas nos alimentos além do valor nutritivo. 

Destaca-se que as sementes crioulas devem ter seu reconhecimento e valorização no mercado, sendo 

importante, pois informa sobre o passado, a forma de alimentos que se tinha e o valor de ensinamentos 

populares, já que eram utilizados também como remédios para enfermidade onde não se tinha nenhum 

conhecimento específico. 

Além disso, é importante destacar que as práticas utilizadas por ele acabam sendo técnicas que visam 

sustentabilidade, ou seja, ele busca uma forma de plantio e executa de forma que não agrida ao meio ambiente e 

as próprias sementes, pois como é destacado, é importante que não haja uma manipulação das mesmas, que elas 

mantenham a genética das sementes anteriores. 
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Portanto, analisou-se que as sementes crioulas são importantes tanto para a alimentação, como também 

para o resgate das tradições de agricultores familiares. Observou-se também que mesmo diante das tecnologias 

que cercam o plantio familiar, no caso das sementes crioulas, há a utilização de técnicas manuais. 

Por fim, mostra que é possível que haja plantio sem muita tecnologia e manipulação dos compostos para 

as safras e, que se podem obter sementes fortes, nutritivas e diversificadas. Em um verso que fez, ele relata: 

“Aqui está as sementes, 

Aqui está os frutos, 

Aqui está a história. 

Aqui está quem planta, cultiva e colhe. 

E dentro delas está aqui o saber lidar com essas variedades de sementes”. 
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RESUMO: A presente pesquisa busca compreender como esta organizada a lógica reprodutiva socioeconômica 

adotada pela Associação Aroeira, verificando qual o papel da gestão dos recursos naturais e da utilização de 

tecnologias neste processo. Ela possui um caráter exploratório, no qual busca entender, de forma preliminar, 

como se constrói a lógica reprodutiva socioeconômica da Associação Aroeira e qual o papel da biodiversidade 

(recursos naturais) neste processo de construção. Como objeto de estudo tem-se a Associação Aroeira, a qual 

detém sua sede localizada na área do município de Piaçabuçu, em Alagoas. Esta Associação iniciou suas 

atividades em 2011, tendo como principal produto a pimenta rosa, sendo está obtida por meio de extrativismo, 

além desta ser uma espécie abundante na região. Atualmente, é composta por 93 associados residentes nos 

municípios de Piaçabuçu e Penedo, em Alagoas, e Santana do São Francisco e Neópolis, em Sergipe, todos 

municípios localizados na foz do Baixo São Francisco. Sendo assim, para a execução desta pesquisa será 

realizada uma: (a) ampla revisão de literatura (pesquisas bibliográfica e documental) sobre a temática proposta; e 

(b) pesquisa de campo com realização de entrevistas com os Diretores e observações na Associação Aroeira. 

Finalmente, este trabalho buscou entender a importância da gestão dos recursos naturais para o desenvolvimento 

do ambiente rural alagoano, tendo como matriz de análise a lógica reprodutiva socioeconômica adotada pela 

Associação Aroeira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Extrativismo Sustentável, Economia dos Recursos Naturais, Desenvolvimento 

Rural. 

Association and management of natural resources in rural areas: the case 

of the Associação Aroeira, Piaçabuçu, Alagoas 

ABSTRACT: The present research seeks to understand how the socioeconomic reproductive logic adopted by 

the Associação Aroeira is organized, verifying the role of natural resource management and the use of 

technologies in this process. It has an exploratory character, in which it seeks to understand, in a preliminary 

way, how the socioeconomic reproductive logic of the Associação Aroeira is constructed and what the role of 

biodiversity (natural resources) in this construction process is. The object of study is the Associação Aroeira, 

which has its headquarters located in the area of the municipality of  Piaçabuçu, Alagoas. This Association 

started its activities in 2011, having as main product the pink pepper, being obtained by means of extractivism, 

besides being an abundant species in the region. It currently comprises 93 associates living in the municipalities 

of Piaçabuçu and Penedo in Alagoas and Santana do São Francisco and Neópolis in Sergipe, all municipalities 

located in the mouth of Baixo São Francisco. Thus, for the execution of this research will be carried out a: (a) 

extensive literature review (bibliographical and documentary research) on the proposed theme; and (b) field 

research with interviews with the Directors and observations at the Associação Aroeira. Finally, this work sought 

to understand the importance of the management of natural resources for the development of the rural 

environment of Alagoas, having as a matrix of analysis the reproductive socioeconomic logic adopted by the 

Associação Aroeira. 

KEYWORD: Sustainable Extractivism, Natural Resource Economics, Rural Development. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa busca compreender como é organizada a lógica reprodutiva socioeconômica adotada 

pela Associação Aroeira, verificando qual o papel da gestão dos recursos naturais e da utilização de tecnologias 

neste processo. A pesquisa também tem um caráter exploratório, no qual se busca entender, de forma preliminar, 

como se constrói a lógica reprodutiva socioeconômica da Associação e qual o papel da biodiversidade (recursos 

naturais) neste processo de construção. Como objeto de estudo tem-se a Associação Aroeira, a qual detém sua 

sede localizada na área do município de Piaçabuçu - AL. Suas atividades iniciaram-se em 2011, tendo como 

principal produto a pimenta rosa, espécie abundante na região, sendo obtida por meio de extrativismo. 

Atualmente, é composta por 93 associados residentes nos municípios de Piaçabuçu e Penedo, em Alagoas, e 

Santana do São Francisco e Neópolis, em Sergipe, todos municípios localizados na foz do Baixo São Francisco.  

O ambiente rural, nos últimos anos, vem passando por um processo de dinamização econômica, que agora 

não se expressa, unicamente, a partir do setor produtivo agrícola, mas amplia seu leque de atividades para outros 

setores produtivos, tais como: turismo rural, agroenergia e agroindustrialização (atividades não-agrícolas). Neste 

novo contexto, o rural passa a ser estruturado a partir de uma economia local que se constrói por meio de um 

ambiente produtivo que, por um lado, busca se diversificar internamente, por outro, busca integrar-se 

externamente (KAGEYAMA, 2008), visando uma diversificação e/ou integração de maneira intersetorial. 

Diante deste contexto, observa-se a emergência no ambiente rural do que se denomina economia da nova 

ruralidade, sendo essa uma estratégia para o fortalecimento e desenvolvimento da economia do ambiente rural, 

a partir das particularidades social, econômica, cultural e ecológica existentes neste ambiente. Esta economia 

alicerça-se no 

[...] aproveitamento das amenidades naturais largamente disponíveis em boa parte 

do país, por intermédio, sobretudo, da atividade turística ou da atração de novas 

populações. Outro segmento de enorme importância é o aproveitamento do potencial 

produtivo da biodiversidade e da biomassa, seja pela produção de biocombustíveis 

(em bases diferentes daquela verificada na experiência recente do etanol e mais 

robustas do que aquela presente na experiência do Programa Nacional de Produção e 

Uso do Biodiesel), por exemplo, seja por meio da exploração industrial de produtos 

químicos, fármacos ou cosméticos (que apesar de seu enorme potencial ainda tem 

efeitos praticamente nulos para as populações que vivem em áreas ricas em 

biodiversidade). E um terceiro segmento está relacionado à exploração de nichos de 

mercado, como marcas de qualidade ou produtos típicos, todos eles de apelo 

crescente nos mercados mais dinâmicos (mas sobre os quais o país não dispõe de 

qualquer estratégia consistente) (FAVARETO; SEIFER, 2012, p. 85-86). 

Desta forma, observa-se que as amenidades
46 

existentes no ambiente rural estão se constituindo num fator 

importante para a reorganização socioeconômica e para a construção desta nova percepção acerca do rural, em 

outra perspectiva para a construção de uma nova ruralidade. Além disso, estas amenidades possibilitam a 

organização de uma lógica empreendedora para o rural alicerçada na sinergia entre práticas produtivas 

sustentáveis e conservação da biodiversidade (FAVARETO, 2007; VEIGA, 2001).  

Para Leff (2001), as estratégias de ecodesenvolvimento baseiam-se na necessidade de se fundar novos 

modos de produção e estilos de vida a partir da capacidade ecológica de cada região. Ainda, segundo o autor, 

estas estratégias se estruturam a partir da gestão participativa dos recursos ecológicos locais, tendo a diversidade 

étnica e cultural e a autoconfiança das populações como mecanismos para a obtenção de um desenvolvimento 

com sustentabilidade. Deste modo, conforme expõem Caporal e Costabeber (2001), torna-se importante para o 

ambiente rural que haja a ocorrência de um pluralismo tecnológico, calcado na importância da utilização das 

tecnologias tradicionais e modernas de forma adequada, de maneira a respeitar as condições do ecossistema local 

e, ao mesmo tempo, devem estar de acordo com as necessidades e decisões conscientes dos atores envolvidos 

nos processos de desenvolvimento. 

Sendo assim, a inter-relação entre práticas produtivas e gestão dos recursos naturais constitui-se num 

elemento importante para o desenvolvimento do ambiente rural alagoano, sobretudo pela riquíssima 

biodiversidade existente no Estado. Além disso, possui atores sociais aptos a gerenciarem os recursos naturais 

por meio de práticas produtivas que proporcionem a oferta de bens e serviços de qualidade, diferenciados e que 

poderiam acessar mercados mais exigentes, e que remunerem melhor o produto e/ou serviço, tudo isso sem que 

haja um abastecimento local da produção para o autoconsumo familiar. Ou seja, Alagoas possui os recursos 

necessários para a inclusão socioprodutivas de atores sociais marginalizados através de uma gestão eficiente dos 

recursos naturais.  

                                                           
46

 As amenidades naturais, no âmbito desse projeto, podem ser consideradas como sinônimo de biodiversidade.     
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Em suma, a existência de novas alternativas no ambiente rural alagoano se faz importante para que 

possam proporcionar um desenvolvimento mais próximo à realidade local de forma que contemple suas 

particularidades socioeconômicas, culturais e ecológicas da região. 

Neste sentido, a presente pesquisa busca compreender como é organizada a lógica reprodutiva 

socioeconômica adotada pela Associação Aroeira, verificando qual o papel da gestão dos recursos naturais e da 

utilização de tecnologias neste processo. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa tem um caráter exploratório, no qual busca entender, de forma preliminar, como se constrói a 

lógica reprodutiva socioeconômica da Associação Aroeira e qual o papel da biodiversidade (recursos naturais) 

neste processo de construção. 

Sendo assim, para a execução desta pesquisa será realizada uma: (a) ampla revisão de literatura 

(pesquisas bibliográfica e documental) sobre a temática proposta, norteadas por: Abramovay (2009), Kageyama 

(2008), Guzmán (2001; 200) e Veiga (2001), Leff (2001; 2006; 2010), Favareto e Seifer (2012), Veiga e Ehlers 

(2003); e (b) pesquisa de campo com realização de entrevistas com os Diretores e observações na Associação 

Aroeira, está ocorrerá por meio de observações em campo e aplicação de questionários semiestruturados aos 

Diretores da Associação Aroeira, cujo objetivo será o de avaliar a lógica reprodutiva socioeconômica utilizada 

pela Associação, bem como, observar o papel da biodiversidade para o desenvolvimento do sistema 

socioprodutivo, das ecotecnologias e da lógica reprodutiva socioeconômica, assim como, para a inserção de 

ecotecnologias na Associação e dos produtos nos meios comerciais e para a obtenção de renda.  
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da execução deste projeto de pesquisa busca-se entender a importância da gestão dos recursos 

naturais para o desenvolvimento do ambiente rural alagoano, tendo como matriz de análise a lógica reprodutiva 

socioeconômica adotada pela Associação Aroeira. Assim como, comprovar a importância das ações coletivas 

para assegurar melhores condições de vida, verificando que a partir da criação da Associação Aroeira os 

colaboradores tiveram melhor atuação de mercado e aumentaram suas capacidades produtivas.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Ao concluir o projeto será possível fazer uma análise do papel que a Associação Aroeira possui sobre os 

pequenos produtores, com perspectivas acerca dos desempenhos em suas ações no meio rural, aperfeiçoando 

suas habilidades de acordo com as necessidades da cadeia produtiva, podendo abrir novas portas para o 

escoamento dos produtos pelo aumento da competitividade, assim como melhoraria na qualidade de vida, 

redução dos níveis de pobreza por meio da geração de renda, utilizando dos recursos disponíveis na região na 

perspectiva de preservação ambiental. 
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RESUMO: A cultura é parte essencial da sociedade e está presente em diversas manifestações e de maneira 

muito plural, paralelo a isso, o consumo de produtos culturais vem aumentando atualmente, fomentando o 

surgimento de mercados específicos, os quais demandam mais inovação e criatividade por parte dos seus 

ofertantes. Tendo em vista a importância da cultura na sociedade e carência de trabalhos nesse contexto, 

verificou-se a necessidade da produção e elaboração deste trabalho. O objetivo desse resumo é apresentar que a 

economia criativa, no contexto de mercado cultural, pode ser uma alternativa para o desenvolvimento local. 

Dado esse objetivo utilizamos como método um levantamento bibliográfico, onde buscamos sintetizar e 

investigar alguns artigos pertinentes a temática abordada. A partir disso, concluímos que a há uma relação 

positiva entre a economia criativa e o mercado cultural passando por vários mercados, desde o artesanato até a 

música, visando o desenvolvimento local. 

 

PALAVRAS CHAVE: Economia, Mercado Cultural. 

Culture and creative economy: an alternative for local development 

ABSTRACT: Culture is an essential part of society and is present in many forms in a plural form, parallel to 

this; the consumption of cultural products is increasing currently, promoting the emergence of specific markets, 

which require more innovation and creativity of its competitors. Considering the importance of culture in society 

and the lack of work in this context, there was a need of production and elaboration this work. The objective of 

this abstract is to present that the creative economy, in the context of the cultural market can be an alternative for 

local development, given this objective, we use as a method a bibliographic survey, where we seek to synthesize 

and investigate some pertinent articles to the topic addressed. In this way, we conclude that there is a positive 

relation between the creative economy and the cultural market passing through several markets, from the 

handicraft to the music, aiming the local development. 

KEYWORD: Economy, Cultural Market. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Por expressar um complexo de manifestações que englobam costumes, danças, conhecimentos e outros 

aspectos da nossa sociedade, a cultura se relaciona com outras áreas e possuem um papel importante nas nossas 

vidas. Visto isso, é importante analisar a relação da cultura com a economia uma vez que a cultura se funde com 

o próprio processo de construção da sociedade como um todo. 

O presente trabalho tem como objetivo observar as possíveis alternativas que a promoção da cultura 

através da economia criativa, pode possibilitar um possível desenvolvimento local, uma vez que nos últimos 

anos vem aumentando significativamente o debate e a relação entre cultura e desenvolvimento, sobretudo na 

esfera acadêmica, nos fazendo refletir sobre possíveis alternativas de desenvolvimento conciliado com as 

práticas culturais, favorecendo o surgimento da economia criativa. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para elaboração deste trabalho foi utilizado como método de pesquisa um levantamento de referencial 

bibliográfico, no qual buscou-se a investigação e revisão de alguns artigos e obras relacionados ao objeto de 

pesquisa, afim de munir-se de material cientifico que sustentasse o trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Atualmente o debate acerca de economia criativa vem ganhando cada vez mais espaço. Segundo 

(OLIVEIRA, ARAUJO, SILVA, 2013): “[...]economia criativa é o conjunto de atividades econômicas que 

dependem do conteúdo simbólico – nele incluído a criatividade como fator mais expressivo para a produção de 

bens e serviços. Esta forma permite caracterizar economia criativa como uma disciplina distinta da economia da 

cultura, que guarda grande relação com aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com a tecnologia 

e propriedade intelectual[....]”. Para (CASTILHO, ARENHARDT, BOURLEGAT, 2009, p.161) “O 

desenvolvimento local é um processo de transformação social, cultural, econômico e político em que os maiores 

beneficiários serão os indivíduos de uma sociedade. ” Essa visão de desenvolvimento local se correlaciona com a 

visão de (BUARQUE, 2008, p.30), na qual ele aponta que o desenvolvimento local é dependente de uma série de 

fatores que juntos se mobilizam e geram esse desenvolvimento, que segundo ele é enraizado sobretudo na matriz 

cultural do local, afim de melhor conhecer as especificidades locais.  

A partir de então, podemos pensar que a economia cria laços com a cultura, reforçando esse pensamento 

com outro autor que pensa na economia criativa como uma estratégia: “O grande diferencial da Economia 

Criativa é que ela promove desenvolvimento sustentável e humano e não mero crescimento econômico. Quando 

trabalhamos com criatividade e cultura, atuamos simultaneamente em quatro dimensões: econômica (em geral, a 

única percebida), social, simbólica e ambiental. ” (DEHEINZELIN, 2008). A economia criativa possibilitou 

ainda a divulgação e o acesso a produtos culturais entre a sociedade, segundo a visão de (TOLILA, 2007, p. 54): 

“É preciso admitir, como um eixo de reflexão, que o acesso à cultura em nossas sociedades modernas passou a 

ser feito maciçamente por intermédio dos produtos culturais e não mais exclusivamente pelo contato direto 

com a criação artística em determinado lugar. É preciso aceitar a possibilidade de que o “mercado” também 

passou a ser um ator importante na evolução das possibilidades de democratização da cultura. ” 

 Segundo a visão de (VECHIATTI,2004): “Incentivar o desenvolvimento da cultura em um país como o 

Brasil ainda é visto como um elemento supérfluo, de "perfumaria", e pode ser considerado um trabalho 

dificílimo e infinito, devido a verbas restritas, incapazes de atender à efervescência de incontáveis manifestações. 

Mas a proposta fica mais clara se pensarmos que o desenvolvimento e sua conciliação com o crescimento 

econômico não se darão a partir da implantação de um elemento específico da cultura, mas sim pela interação 

entre diferentes centros de influência (as artes, as escolas, as instituições públicas e privadas, por exemplo) e 

pelas políticas públicas, como balizadoras e direcionadoras das ações governamentais, certamente capazes de 

impulsionar o aperfeiçoamento e a interação desses centros. ” 

 Alguns exemplos de como a cultura pode estabelecer esse laço e o desenvolvimento local é a criação de 

oficinas culturais, fomentando a participação e promoção de pessoas com esses potenciais, nesse sentido, 

podemos citar: o teatro, artesanato, dança, entre outros. Segundo ministro da Cultura Juca Ferreira (2015) a 

economia criativa seria um setor com vários desdobramentos, nestes cabem: festas, como o próprio carnaval, 

comércio de antiguidades, publicações artísticas a criatividade e a inovação torna-se cada vez mais um assunto 

em pauta, consequentemente os trabalhadores deste setor, recebem um salário maior quanto maior seu grau de 

formação. Além disso, aponta que a inovação e a criatividade ligadas a economia estão cada vez mais presentes 

nas sociedades desenvolvidas e que a ideia de criatividade proposta nesse contexto é a mesma desenvolvidas nas 

pesquisas em P&D.  

Disposto a essas alternativas que a economia criativa pode promover, é indispensável a presença de 

ações e políticas públicas visando apoiar essas iniciativas, nesse sentido, o Brasil se mostra mais presente nos 

últimos anos, segundo a pesquisa de (FERNANDEZ, 2009): “As políticas públicas de estímulo às atividades 

criativas têm se mostrado bem sucedidas no Brasil, a julgar pela expansão observada no emprego - apesar da 

precariedade dos dados - e pela multiplicação dos empreendimentos de promoção da inovação e do resgate e 

fortalecimento de nosso patrimônio cultural. Entretanto, persistem ainda lacunas na articulação das políticas de 

promoção da economia criativa com as demais, além da própria compreensão de seu potencial por parte do poder 

público, especialmente nas esferas estaduais. ”  
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As instituições públicas possuem um caráter importante em relação ao primeiro passo para a promoção 

da cultura e o fomento da mesma junto com a sociedade, para a partir de então poder se pensar e visualizar os 

cenários que a economia criativa pode atuar juntamente com a cultura na geração de emprego e renda. De acordo 

com o levantamento bibliográfico realizado, foi perceptível que a relação da economia criativa com a cultura é 

um caminho possível rumo ao desenvolvimento local, levando em consideração os apontamentos dos artigos 

revisados. 

 

CONCLUSÃO  

 
Logo, conclui-se que a economia criativa pode ser vista com uma alternativa para o desenvolvimento 

local, visto sua relação com sociedade e vários agentes econômicos. Apesar de ser um tema bastante discutido 

atualmente, sobretudo nas discussões acadêmicas, não encontramos um número significativos de artigos e 

trabalhos relacionando a economia criativa com a cultura, carece ainda, de que haja mais discussões e trabalhos 

acadêmicos nesse contexto para que se possa promover um diálogo interdisciplinar no contexto acadêmico e 

também na sociedade. Apontamos ainda que o presente trabalho poderá servir de norte para pesquisas e trabalhos 

futuros na área, como por exemplo: analisar o modo de gestão das indústrias criativas. 
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RESUMO: Este trabalho busca, de forma exploratória, verificar qual o papel da agroecologia para o processo 

de reintrodução da cultura do algodão no Município de Ouro Branco, bem como, para a melhoria das condições 

socioeconômicas dos agricultores familiares situados nesta localidade. Em sua execução foi realizada uma ampla 

revisão de literatura e efetuada entrevistas, utilizando questionário semiestruturado, a 17 famílias de agricultores 

assentadas no Assentamento Vida Nova, bem como, foram realizadas visitas de campo a área de produção. 

Concluiu-se, com  pesquisa, que a agroecologia vem gerando novas perspectivas para a melhoria das condições 

socioeconômicas das 17 famílias de agricultores assentados, seja na produção de alimentos agroecológicos; seja 

no desenvolvimento de produtos à base do algodão que poderão adentrar, no futuro, os circuitos comerciais 

orgânicos e gerar uma renda adicional que será importante para a reprodução da família; seja na comercialização 

de produtos saudáveis na feira livre e nos mercados institucionais local. 

 

PALAVRAS CHAVE: Semiárido, Economia Solidária, Desenvolvimento Rural. 

Debating the reintroduction of cotton planting and the agroecological 

transition in the Vida Nova Settlement, Ouro Branco, Alagoas 

ABSTRACT: This work seeks, exploratory way, to verify the role of agroecology for the process of 

reintroduction of the cotton crop in the Municipality of Ouro Branco, as well as to improve the socioeconomic 

conditions of the family farmers located in this locality. In its execution, a broad literature review was carried out 

and interviews were conducted using a semi-structured questionnaire to 17 families of farmers settled in the Vida 

Nova Settlement, as well as field visits to the production area. It was concluded with research that agroecology is 

generating new perspectives for the improvement of the socioeconomic conditions of the 17 families of settled 

farmers, whether in the production of agroecological foods; either in the development of cotton-based products 

that may in the future enter organic trade channels and generate additional income that will be important for the 

reproduction of the family; or in the marketing of healthy products at the local fair and institutional markets. 

KEYWORD: Semi-arid, Solidary Economy, Rural Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O algodão já foi considerado um importante produto para a economia alagoana, tendo seu ápice entre os 

anos de 1930 e 1950. Vários Municípios no estado de Alagoas participaram do processo de produção do algodão, 

sendo destacado aqui o Município de Ouro Branco, que foi assim chamado devido a importância que o algodão 

deteve para o seu desenvolvimento. 

Após várias décadas, no ano de 2016, Alagoas decidiu novamente investir no desenvolvimento do sistema 

produtivo do algodão, principalmente, na Região do Semiárido Alagoano. Assim, a Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura de Alagoas, disponibilizou para o Assentamento Vida Nova, em Ouro 

Branco, algumas sementes experimentais para uma análise técnica, buscando a reintrodução do algodão na 

região. 

Por outro lado, o Secretário Municipal de Agricultura do Município de Ouro Branco, vendo novamente a 

possibilidade do resgate da cultura local atrelada a produção do algodão, bem como sua viabilidade econômica 

decidiu, também, investir em políticas para fortalecer as iniciativas para a reintrodução do plantio do algodão, 

sendo este um produto importante e uma alternativa para agregar valor e gerar renda para as famílias rurais do 

município. 

Associado a reintrodução da produção do algodão no Município de Ouro Branco, há também a busca por 

parte de alguns agricultores familiares pela inserção da produção agroecológica, seja na produção do algodão, 
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como para produzir alguns itens alimentícios, como hortaliças, frutas, grãos, olerícolas e raízes. A produção de 

itens alimentícios poderia ser utilizada para o autoconsumo familiar e para o abastecimento alimentar local. 

Gliessman (2008) ressalta que embora os produtores tenham uma perca de rendimentos nos lucros nos 

primeiros dois anos, grande parte deles permanece na agroecologia e com o desenvolvimento do processo de 

transição os produtores acabam por ter benefícios, tanto econômicos quanto ecológicos, devido à conversão. 

Parte do sucesso da transição depende quase que exclusivamente da capacidade do produtor em conseguir adotar 

práticas que diminuam a dependência externa de insumos. 

Outro fator importante da agroecologia é a utilização da prática da diversidade de culturas e da integração 

produtiva (produção agrícola e pecuária) nos estabelecimentos rurais e não pela extensão de apenas uma cultura 

(monocultura). Isso é imprescindível, pois gera para o estabelecimento rural um ambiente com menor grau de 

degradação, pois diversas culturas ajudam na sustentabilidade dos estabelecimentos. 

Neste sentido, a agroecologia se adequa perfeitamente a agricultura familiar, pois esta possui como 

característica a diversificação produtiva. Assim, para Tedesco (2006, p. 58) a agricultura familiar “[...] tem a 

capacidade de manejar os recursos materiais de modo sustentável, mantendo e até melhorando a biodiversidade 

dos agroecossistemas”. Além disso, Lemos (2006) mostra que a agroecologia tem o compromisso de respeitar os 

saberes locais, podendo até incorporar inovações tecnológicas, bem como, estabelecer uma estratégia sobre o 

desenvolvimento do território 

Tedesco (2006, p. 24), ainda, menciona que na agroecologia: 

Pressupõe-se, além de uma série de outros elementos, restabelecer a lógica do 

respeito e do cuidado sobre a lógica da exploração; da cooperação sobre a 

competição; da solidariedade e da compaixão sobre o individualismo, da vida sobre 

a morte; representa a luta por um novo modelo de agricultura, uma nova concepção 

de alimentos e articula formas variadas, estratégicas e alternativas de consumo/ 

comercialização. 

Já Altieri (2012) relata que a agroecologia busca promover o desenvolvimento de novas metodologias, 

que são mais do que necessárias para uma agricultura, e que vem buscando um ambiente altamente sustentável, 

não obstante, altamente viável economicamente e que busca maior equidade social nos territórios rurais. O autor 

ainda traz que, quando se opta por utilizar-se dos princípios agroecológicos, deve-se levar em consideração que o 

principal desafio é minimizar os fatores externos e, se possível, gerá-los internamente, de maneira mais eficiente, 

por meio de estratégias mais condizentes com os agroecossistemas ora manejados. 

Diante do contexto apresentado, esse trabalho busca, de forma exploratória, verificar qual o papel da 

agroecologia para o processo de reintrodução da cultura do algodão no Município de Ouro Branco, bem como, 

para a melhoria das condições socioeconômicas dos agricultores familiares situados nesta localidade.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para sua execução foi realizada uma ampla revisão de literatura e efetuada entrevistas, utilizando 

questionário semiestruturado, a 17 famílias assentadas no Assentamento Vida Nova, situado no Município de 

Ouro Branco, no estado de Alagoas. Este Assentamento possui uma área de 330 hectares, sendo dividido em 18 

lotes, nos quais 17 lotes conta com o tamanho entre 13 a 14 hectares e 01 lote de 2 hectares, onde existe uma 

área de reserva ambiental comunitária, local onde está situada uma fonte de água, recurso importantíssimo numa 

região onde a escassez de água inviabiliza, em alguns casos, a produção agrícola. 

No que se refere à análise dos dados que foram coletados, este se utilizou de uma abordagem qualitativa e 

quantitativa para a realização das análises das informações obtidas via entrevista, com utilização de questionário 

semiestruturado. Além disso, foram realizadas visitas de campo a área de produção das 17 famílias assentadas 

para observar os sistemas produtivos geridos pelos assentados. 

Cabe mencionar, que este trabalho é fruto de algumas questões e análises iniciais oriundas do projeto de 

pesquisa intitulado: Discutindo a agroecologia nos assentamentos rurais alagoanos, que vem sendo desenvolvida 

no âmbito do Grupo de Pesquisa Centro de Estudos sobre Ecodesenvolvimento e Agroecologia da Unidade 

Santana do Ipanema, Campus Sertão, da Universidade Federal de Alagoas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante a pesquisa com as 17 famílias assentadas no Assentamento Vida Nova, observou-se que, além da 

produção de algodão são produzidos: milho, feijão de corda, feijão de arranca, pimenta malagueta, goiaba, umbu, 

caju, contudo, há potencial para o desenvolvimento de outras culturas agrícolas que podem vir a ser manejada 
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após o processo de transição agroecológica dos estabelecimentos rurais. Alguns destes produtos são utilizados 

para o autoconsumo familiar, como o feijão. Outros, como o milho, são utilizados por alguns agricultores 

assentados para serem destinados à alimentação animal. 

No que se refere a produção agroecológica os agricultores assentados possuem interesse em adotar este 

sistema em suas áreas de produção. Inclusive informaram que já tiveram palestras com técnicos agrícolas, onde 

foram apresentadas as premissas e formas de manejo no âmbito da agroecologia. A partir desta mobilização, a 

Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Ouro Branco e o Consórcio para o Desenvolvimento da 

Região do Ipanema (CONDRI), que possui um programa voltado para a segurança alimentar e nutricional, 

começaram a promover capacitações sobre agroecologia, bem como, estão prestando assistência técnica para a 

transição agroecológica dos agricultores do Assentamento Vida Nova. 

Este processo de transição já vem surtindo alguns efeitos, uma vez que observa-se que a grande maioria 

dos 17 agricultores pesquisados já utilizam técnicas para produzir insumos produtivos caseiros, sendo esta uma 

estratégia para redução do custo de produção e para a melhoria da saúde das famílias dos agricultores assentados 

e para a população local que consume os produtos alimentícios sem insumo químico. 

No que se refere a comercialização, os agricultores assentados vendem seus produtos a uma fábrica de 

casaco ou vendem fios de algodão que eles produzem para o mercado regional. Já os demais produtos agrícolas 

são vendidos na feira livre do município. Além disso, tanto o algodão como os demais produtos agrícolas, 

também, são destinados ao consumo da família. Neste sentido, no caso dos demais produtos agrícolas, se a 

colheita for pequena, ela será destinada apenas para o autoconsumo. Já no caso do algodão, se a produção for 

boa é retirado cerca de 30% da produção para o autoconsumo da família. 

Ocorre, ainda, que os agricultores do Assentamento Vida Nova estão lutando para acessar os mercados 

institucionais (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE). Para isto, os agricultores vêm recebendo apoio das instituições locais para se inserirem no PNAE em 

Ouro Branco. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Assim, os agricultores do Assentamento Vida Nova estão tendo novas oportunidades de desenvolvimento 

socioeconômico a partir da reintrodução do algodão em suas áreas de produção, bem como, da conversão de suas 

áreas de produção em agroecológica, tanto no que concerne a produção de algodão, como das demais produções 

agrícolas manejadas pelos agricultores pesquisados. Neste sentido, as instituições públicas e do terceiro setor 

estão incentivando e assessorando os agricultores do Assentamento Vida Nova neste processo de transição, 

assim como, no processo de inserção nos mercados institucionais (PAA e PNAE). 

Portanto, a agroecologia vem gerando novas perspectivas para a melhoria das condições socioeconômicas 

das 17 famílias assentadas, seja na produção de alimentos agroecológicos; seja no desenvolvimento de produtos 

à base do algodão, que poderão adentrar no futuro os circuitos comerciais orgânicos e gerar uma renda adicional 

que será importante para a reprodução da família; seja na comercialização de produtos saudáveis na feira livre e 

nos mercados institucionais local. 
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RESUMO: O presente trabalho consiste em uma avaliação do perfil socioeconômico dos consumidores de 

mel na cidade de Santana do Ipanema- AL. Mostrando as características do consumo do mel, levando em 

consideração aspectos econômicos, sociais e culturais. Objetivou-se assim avaliar as condições socioeconômicas 

dos habitantes de Santana do Ipanema que consomem o mel de abelha. Os resultados foram obtidos através de 

entrevistas em feiras livres, em que foram entrevistadas 100 pessoas. Através dos resultados pode-se perceber 

que o consumo do mel na cidade está voltado apenas como um produto de combate a enfermidades em oposição 

à utilização do produto como uma forma de incremento da alimentação. Contudo notou-se que o consumo do 

mel está voltado com maior ênfase para os aspectos culturais. 

 

PALAVRAS CHAVE: Cultura; Nutrientes; Renda. 

 

Socioeconomic Description and Profile of Honey Consumers in the Sertão 

de Alagoas 

 

ABSTRACT: The present work consists of an evaluation of the socioeconomic profile of honey consumers in 

the city of Santana do Ipanema-AL. Showing the characteristics of honey consumption, taking into account 

economic, social and cultural aspects. The objective was to evaluate the socioeconomic conditions of the 

inhabitants of Santana do Ipanema who consume bee honey. The results were obtained through interviews in 

open fairs, in which 100 people were interviewed. Through the results one can see that the consumption of honey 

in the city is aimed only as a disease-fighting product as opposed to the use of the product as a way of increasing 

food. However it was noted that the consumption of honey is focused more on cultural aspects. 

KEYWORD: Culture; Nutrients; Income 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia a apicultura ganhou mercado e quando se fala em desenvolvimento rural 

hoje a meliponicultura e apicultura tem seu destaque, devido à atividade poder ser introduzida de forma 

sustentável associada à outra atividade, uma vez que as abelhas são animais prestadores de serviços ecológicos, 

já que na polinização elas garantem a biodiversidade, e quando associada à atividade agrícola melhora a floração 

e frutificação da lavoura garantindo assim ao produtor uma melhor produção. Com isso percebesse que a 

apicultura vem desempenhando papel importante no desenvolvimento rural sustentável, pois uma vez que 

atividade gera uma nova fonte de renda à família dos agricultores, melhora a produção agrícola e ainda garante a 

biodiversidade do ecossistema. 

 É evidente que como as demais atividades agropecuárias a apicultura desempenha um 

papel socioeconômico e ambiental, de modo que possibilitam aos seus praticantes uma 

autonomia financeira e gerando alimento em quantidade e qualidade para a população. A 

procura do mel em modo geral não se é uma pratica difundida no dia-a-dia da comunidade, de 

modo que os seus benefícios ainda não são amplamente difundidos e expostos a população, 
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contudo é de suma importância que fatores como estes sejam expostos aos consumidores para 

que os mesmos incrementem em sua dieta o mesmo, desde o seu consumo individual até os 

incrementos em receitas como vitaminas, sucos e adoçante natural. O hábito de consumo de 

mel ainda se restringe a característicass relacionados a uma ferramenta de combate a agentes 

infecciosos que possam vim acometer a espécie humana, contudo o mel não se limita a estes 

padrões o mesmo é considerado juntamente com o leite o dois alimentos mais completo 

encontrado no mundo, fator este evidenciado nos marcos históricos que demonstram que os 

egípcios e outros povos antigos praticavam a apicultura, desde a fim terapêuticos e 

alimentícios para o adoçamento de alimentos, visto que a produção de açúcar nesta época 

ainda não era praticada.  

 A relação consumo e renda é um fator que está presente em qualquer produto, é 

evidente que os salários da população influenciam no poder de compra da sociedade, de modo 

que os mesmos buscam a adquirir os insumos e materiais necessários para a manutenção da 

vida e da realização das suas atividades corriqueiras, toda via é importante salientar que a 

qualidade do produto é um fator inerente na formação do preço do mesmo, de modo geral é 

possível relatar que se o mel for comercializado com preços abaixo da média estabelecida 

pelo mercado pode vim a gerar dúvidas de seus procedentes, de modo que possa ter 

adulterações e condições sanitárias precárias devido à falta dos registros zootécnicos. 

Comprometendo a visibilidade do produto em relação ao público consumidor. Visando estes 

fatores objetivou-se avaliar as condições socioeconômicas dos habitantes de Santana do 

Ipanema que consomem o mel de abelha. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O diagnóstico foi realizado no município de Santana do Ipanema, onde o mesmo está situado na Região 

do Nordeste do Brasil e mesorregião do sertão alagoano. Com uma distância de 207 km da capital Maceió. Para 

avaliar os consumidores de mel foi realizada uma pesquisa a campo, a qual se procedeu em feiras livres e casas 

domiciliares para poder identificar o que influencia o consumo do mel para os entrevistados. Foientrevistado um 

total de 100 pessoas. 

Para aplicação dos questionários realizou-se uma fase de teste onde o mesmo foi aplicado a uma 

população amostral para avaliar se os mesmos tinham alguma lacuna que viesse a deixar a aplicação fora dos 

padrões. Após a fase de teste realizou-se a entrevista a campo utilizando o método de pesquisa que possui caráter 

descritivo, na qual foram analisados quantitativamente e qualitativamente. As coletas ocorreram em forma de um 

questionário semiestruturado queseguiam uma sequência nominal e a uma classe de variáveiscomporrtamentais 

com características pré-elaboradas. O questionário era composto por 13 (treze) questões simples e objetivas nas 

categorias abertas e fechadas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário foi aplicado de forma aleatória a um público de 100 pessoas, ao final da aplicação do 

questionário foi possível notar que não houve uma grande diferença entre os dois sexos, onde 51% dos 

entrevistados foram do sexo masculino e 49% do sexo feminino. 

A renda se demostrou com uma concentração maior em até 1 salário mínimo (Gráfico 01) onde 

obtivemos 66% da população amostral enquadrada nesta categoria. Contudo apenas 6% da população apresentou 

renda entre 3 e 4 salários mínimos, o que confere um maior poder de compra para os indivíduos que se 

encontram enquadrado nesta variável.   
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Gráfico 01. Renda dos entrevistados do consumo de mel em Santana do Ipanema  
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idade com 30% representantes, o ensino Superior incompleto (Gráfico 02), sendo apenas 1% não alfabetizado. O 

grande percentual de entrevistados com ensino superior incompleto deve-se ao fator do município de Santana do 

Ipanema contar com três universidades públicas (UAB, UNEAL e UFAL) e dois Institutos Federais (IFPE e 

IFAL) que ofertam cursos de graduação e cursos técnicos de nível médio respectivamente, possibilitando o 

ingresso ao ensino superior de qualidade. 

 

Gráfico 02. Escolaridade dos entrevistados quanto ao consumo e compra do mel em Santana do Ipanema – AL  

 

 

 

Quanto à faixa etária evidenciamos uma amplitude entre 18 e 61 anos de Idade, Vale ressaltar que os 

entrevistados foram escolhidos de forma aleatória entre a população. Onde 53% dos entrevistados pertenciam às 

faixas de 31 a 40 anos de idade e 27% a faixa etária de 21 a 30 anos, como podemos observar no gráfico 03. 

Gráfico 03. Faixas Etárias encontradas no diagnóstico de consumo de mel em Santana do Ipanema – AL 

Como mostra o gráfico 04 à maior parte dos entrevistados considera que o mel enriquece a dieta alimentar 

e considera a importância do alimento para a segurança da saúde, onde 88% disseram que sim o mel enriquece a 

dieta alimentar e apenas 12% disse que o mel não traz nenhum acréscimo a alimentação. 

Conforme os resultados, percebesseque a população reconhece a importância do mel na alimentação, já 

que cada vez mais as pessoas buscam por uma alimentação saudável e inserir o mel na alimentação diária é para 

muitos uma forma de enriquecer a dieta, no entanto RIBEIRO et al., (2010) ressalta que mesmo sabendo da sua 

importância o consumo do mel só é feito em épocas em que as pessoas correm risco de adquirir alguma doença.  

 

Gráfico 04. Concepção da população em relação ao mel como alimento e enriquecedor a dieta alimentar 
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Ao perguntarmos se o mel traz benefícios à saúde 100% relatou que sim, ou seja, a comunidade conhece 

os benefícios do consumo do mel para a promoção da saúde, contudo não o incrementa na sua base alimentar 

cotidiana. Segundo BORGES et al. (2012) por muito tempo a população tinha um conceito errôneo sobre os 

alimentos de origem animal, onde por sua vez eram considerados causadores de doenças. No entanto os 

resultados obtidos mostram que a população vem mudando a sua concepção quanto a estas informações que são 

passadas de forma equivocadas. De acordo com o que é apresentado no gráfico há uma concordância entre todos 

entrevistados, onde 100% dos entrevistados afirmaram que consideram que o mel é um produto natural capaz de 

oferecer benefícios a saúde, e que pode ser introduzido na dieta alimentar sem que cause algum prejuízo à saúde.  

Por ser a apicultura uma atividade bastante complexa que depende de fatores climáticos como do clima 

e da quantidade de chuvas que podem favorecer ou não a floração, fator determinante na produção de mel, já que 

as abelhas necessitam do néctar para produzir o mel, em decorrência disto, em algumas regiões o preço do mel 

tem o preço um pouco elevado inviabilizando para muitas famílias o seu consumo. 57 % dos entrevistados 

consideram que o preço do mel na região não está acessível a todos e já 43% afirma que o preço em que o 

produto é comercializado possibilita que todos possam consumir o produto, podendo inserir na dieta alimentar 

diariamente (gráfico 05). Com os resultados das entrevistas percebesse que mais da metade dos entrevistados 

consideram que o preço do produto esteja elevado fazendo com que muitas famílias não consumam com 

frequência este alimento. 

Gráfico 05. Concepção dos entrevistados do preço do mel em função da sua acessibilidade a população 

 

 

 

 

 

Quando questionados, se conhecer o vendedor de mel traz confiança no produto, 26% (Gráfico 06) 

relataram que não, fator este que se encontra relacionado às adulterações que realizam no produto e suas práticas 

sanitárias realizadas desde as práticas apícolas até o momento de envase e comercialização. Contudo 74% da 

população relataram que a confiança na aquisição do produto vem do conhecimento do vendedor, característica 

esta que está fortemente ligada a um vínculo de conhecimento onde a aparência e o modo de se apresentar aos 

consumidores refletem positivamente ou negativamente na continuidade da compra. 

Gráfico 06. O conhecimento do vendedor de mel possibilita em uma confiança na aquisição do produto 

 

 

 

 

 

Como em qualquer produto seja alimentar ou para uso o preço é fator determinante de qualidade ou não, 

um produto com preço inferior vai ter menos qualidade que um produto com preço elevado, e sendo o mel um 

alimento que é produzido de forma orgânica ou agroecológica respeitando os princípios ambientais tem a 

tendência a ser um produto valorizado tendo desta forma um preço elevado, com isso fica claro que se o produto 

está sendo comercializado com um preço abaixo do preço de mercado pode ser que o produto não seja de boa 

procedência fazendo com que este produto não tenha uma boa qualidade. Os resultados encontrados apontam 

que das 100 pessoas entrevistadas 75% leva em consideração a qualidade do produto ao invés do preço, para 

estas pessoas a qualidade do produto está acima do peço e apenas 25% dos entrevistados não fazem relação do 

preço com a qualidade do produto (Gráfico 07). 
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Gráfico 07. Pesperquitivas dos consumidores se a qualidade do mel é mais importante que o preço 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao preço de aquisição do mel (Gráfico 08) foi evidenciada uma diversidade do custo de 

aquisição do mel, é evidente que estes valores podem ser diversos a partir do sistema de produção, forma de 

comercialização, espécie de abelha e principalmente dos padrões sanitários do mesmo, contudo 24% da 

população relataram que tem a aquisição de 500 mL de mel por um custo entre R$ 5,00 e 10,00 e 45% de R$ 

11,00 a 15,00, possibilitando que o preço de comercialização do mel gira em torno de 11 e 15 reais no município 

de Santana do Ipanema, os valores acima de R$ 25,00 estão direcionados a sistemas de criação orgânica e 

criação de abelhas meliponias que o litro de me produzidos pela a mesma podem chegar a um valor de R$ 

150,00 na região. 

 

Gráfico 08. Custo de aquisição de 500 mL de mel na Região de Santana do Ipanema -AL 

Outra análise realizada foi em nível da concepção da população se os preços desembolsados pelo mel 

influenciam a quantidade e a frequência de consumo, 89% da população afirmou que sim, fator este evidente 

principalmente pelo o nível de renda da população, contudo o valor desembolsado pelo preço do mel influencia 

na quantidade e na frequência do consumo. 

 

Gráfico 09.O preço do mel influência na aquisição e consumo do mel? 

 

 

 

 

 

Mesmo sendo uma atividade que vem ganhando espaço nos últimos tempos devido a sua forma de 

produção, que geralmente é de forma orgânica ou agroecológica, a oferta do produto ainda não tem tanta 

abrangência quando comparado com outros produtos da agricultura agroecológica, já que a produção de mel não 

depende apenas dos esforços do produtor, mas também do meio ambiente, o que determina o tamanho da 

produção, ocasionando muitas vezes uma dificuldade de encontrar o produto. 

Embora o gráfico 10 mostre que 40% dos entrevistados tenham relatado que têm a facilidade de 

encontrar o produto na região 60% se mostraram de forma contrária afirmando que o produto é um pouco 

escasso e que não encontram com tanta facilidade como foi relatado por parte dos entrevistados. 
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Gráfico 10. Disponibilidade do produto na região de Santana do Ipanema- AL 

 

 

 

 

 

Os locais de aquisição do mel também foi uma variável analisada onde os consumidores relataram os 

locais onde adquiriam o produto, conforme o gráfico 11 mostra 28% afirmaram que compravam o alimento em 

feiras livres ou vendedor ambulante. Contudo a maioria dos entrevistados (39%) relatou adquirir em outros 

pontos de comercialização como Universidades, apicultores, postos de combustíveis e frigoríficos, evidenciando 

que alguns consumidores buscam o alimento em lugares de excelentes padrões de comercialização como 

universidades, Farmácias e supermercados, contudo alguns têm aquisição do mel em postos de combustíveis e 

casas frigorifícas, demonstrando uma falha na fiscalização sanitária do município. Vale ressaltar que 5% dos 

entrevistados são apicultores. 

Gráfico 11. Locais de aquisição de mel no município de Santana do Ipanema –AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à frequência do consumo de mel (Gráfico 12) 41,2% dos entrevistados relatam que só 

consomem o mel quando tem, ou seja, é mais um fator que relata que o mesmo o mesmo não é tão acessível ao 

público, pode ser por intermédio da cultura onde não se tem o hábito do consumo de mel diariamente como um 

alimento e sim como um incrementoa fim de ter práticas curativas contra enfermidades. Apenas 7,8% relatam o 

seu consumo diário nas refeições sendo um consumo isolado (mel puro) ou agregado a outro alimento como 

ingrediente de uma receita ou para promover um diferencial no sabor. É importante ressaltar que a renda não é o 

único fator limitante de consumo, como mencionando anteriormente a cultura alimentícia influencia tais 

periocidade de consumo como podemos observar que 21,6% só realizam o consumo quando lembram ou 

necessitam. Quanto à periocidade da compra demonstraram-se períodos variáveis como mensal com 23,5% 

representando assim um constituinte da cesta básica alimentar na população santanense. 

 

Gráfico12. Frequência do Consumo e Compra de mel no município de Santana do Ipanema-AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

660 

 

 

CONCLUSÃO 

 

É possível constatar que o consumo do mel, é fortemente influenciado pela cultura instalada no dia-a-dia 

da população santanense, aondefatores historicamente associados ao mel vêm causando entraves no consumo de 

forma periódica com fins alimentícios e como fonte de enriquecimento na dieta, contudo a cultura da utilização 

do mel está associada para fins terapêuticos.   

Outro fator fortemente evidenciado é a relação do custo do produto que os mesmos possuem um preço 

acessível para a população, contudo os mesmos afirmam que não é acessível, esta percepção da população neste 

quesito está inerente a cultura do consumo, como também a forma de comercialização e locais de revenda.  
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RESUMO: O conceito de desenvolvimento e sustentabilidade vem sendo estudado com bastante frequência 

nos últimos tempos, dado o fato de que os padrões de desenvolvimento atuais não estão mais condizendo com as 

necessidades da população. Com isso, o principal objetivo deste trabalho é refletir sobre o paradigma do 

desenvolvimento sustentável. Procura-se lançar uma reflexão sobre a consolidação de um paradigma, analisando 

as possíveis vantagens socioambientais. Para o alcance do objetivo proposto foi realizada uma metodologia 

qualitativa, pautada em levantamento bibliográfico. Concluímos destacando que, diante das novas diretrizes para 

o desenvolvimento, pensar a sustentabilidade é fundamental para promover crescimento econômico com 

responsabilidade ambiental e social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Impactos ambientais, Produção, Recursos Naturais.  

Development as Sustainability: the emergence of a new paradigm 

ABSTRACT: The concept of development and sustainability has been studied fairly often in recent times, 

given the fact that current development patterns are no longer matching the needs of the population. With that, 

the main purpose of this paper is to reflect upon the paradigm of sustainable development. It's an attempt to 

launch a reflection on the consolidation of a paradigm, analyzing the possible environmental advantages. To 

achieve the objective proposed a qualitative methodology, based on bibliographic survey. We conclude by 

highlighting that, under the new guidelines for the development, think sustainability is fundamental to promoting 

economic growth with environmental and social responsibility. 

KEYWORD: Environmental impacts, Production, Natural Resources. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
Ao nos debruçarmos sobre a literatura acerca do tema dos novos paradigmas do desenvolvimento 

(VEIGA, 2010; ARAÚJO, 2015) É POSSÍVEL OBSERVAR QUE O Brasil tem se atualizada tardiamente. 

Apenas nas últimas décadas do século XX, mais precisamente a partir dos anos 1990, a questão da 

sustentabilidade entra na agenda nacional.  

Muito se deve as pressões feitas por parte dos estudiosos do clima, ambientalistas, sociólogos, entre 

outros, os quais têm chamado atenção para o fato de que o modelo socioeconômico, adotado em finais do século 

XIX, após a última revolução industrial, que associa desenvolvimento a produção de riqueza, está colocando a 

capacidade de regeneração dos recursos naturais do planeta Terra em risco, inclusive trazendo problemas para a 

própria durabilidade da espécie humana no planeta. Como base material para esta crítica basta olharmos para os 

problemas advindos na década de 1970, com a crise do petróleo, depois na década de 1980, com o problema da 

camada de Ozônio, e hoje, nos anos 2000 com as notícias do aquecimento global, colocando o problema da 

finitude das águas devido às mudanças climáticas avindas com o ritmo de produção que não leva em conta a 

finitude dos nossos recursos naturais. 

Diante disso, surge o novo paradigma do desenvolvimento, pautado na ideia de sustentabilidade, o qual 

tem como ponto central, incentivar um uso consciente dos recursos naturais, pelos seres humanos, com o intuito 

de manter minimamente nosso padrão de produção e consumo. 

Apesar de chamar atenção para o problema que o antigo paradigma desenvolvimentista traz, a ideia de 

sustentabilidade ainda é passível de críticas, justamente por não encarar os nossos recursos naturais como um 
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bem a ser preservado, mas sim como um recurso a ser explorada, a conta-gotas, como se estes recursos, mesmo 

sendo explorados em um ritmo menor, não corram o risco de se extinguirem.    

É no intuito de lançar uma reflexão sobre este novo paradigma do desenvolvimento, o da sustentabilidade, 

que este ensaio se volta. Em outras palavras, procuramos lançar uma reflexão sobre possíveis vantagens e 

também os eventuais benefícios socioambientais da sustentabilidade, mas sem abrir mão de uma crítica a lógica 

utilitarista desde paradigma, principalmente num país como o Brasil, onde esta nova perspectiva chegou de 

forma tardia, apenas na década de 1990. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para o alcance do objetivo propostos foi utilizada uma metodologia qualitativa dividida em duas fases.  

De início foi realizado um levando bibliográfico em sites e revistas especializadas na temática do meio 

ambiente. As principais plataformas utilizadas para a realização da pesquisa foram: google acadêmico, 

Plataforma Capes e SciELO - Scientific Electronic Library Online. Além destas foram utilizadas as informações 

do site da ANEEL, especificamente do Atlas de energia elétrica do Brasil. 

Num segundo momento, foi realizado levantamento bibliográfico nos sistemas integrados de bibliotecas 

da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).  

O intuito foi montar um banco de dados com artigos, TCC’s, Dissertações e Teses sobre a temática da 

sustentabilidade, visando identificar as potencialidades que este modelo de pensamento pode trazer para o país.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao longo das últimas décadas temos presenciado uma série de discussões sobre os impactos do modelo de 

desenvolvimento adotado ao longo do século XX no meio ambiente. Veiga (2010) chama atenção, por exemplo, 

que a década de 1990 foi marcada por uma série de eventos que contribuíram para a promoção de novas regras, 

que tinham como objetivo diminuir os impactos ambientais do nosso atual sistema de produção: Rio 92, Rio+10. 

Somando-se a isto, a assinatura do Protocolo de Kyoto contribuiu para firmar um compromisso de se atualizar a 

produção de energia (carvão e hídrica) para energias alternativas como a solar e eólica, por exemplo. 

Estas questões têm sido trazidas para o debate da produção de energia elétrica no Brasil. Sobre este tema, 

Araújo (2015) chama atenção de que as matrizes de produção de energia elétrica brasileira estão baseadas 

maciçamente na utilização dos nossos recursos hídricos e na queima de carvão, o que tem se mostrado 

extremamente danoso ao meio ambiente, mas também a nossa produção econômica, uma vez que são fontes de 

energias susceptíveis a mudanças climáticas.  

Com alternativa para diminuir os impactos ambientais e otimizar a nossa produção econômica, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2002: 5) tem destacado que a radiação solar pode ser utilizada como 

fonte de energia brasileira, pelas próprias características do país: localizado nos trópicos, em uma área 

privilegiada pela incidência de radiação solar durante todas as estações do ano. Isto seria um passo fundamental 

para adequar o modo de produção energética ao novo paradigma desenvolvimentista da atualidade, pautado pela 

sustentabilidade. 

O padrão de desenvolvimento e consumo atual prejudica nossas condições ambientais, de modo que, 

necessite-se de uma resposta a mudanças nesses padrões, tornando o desenvolvimento sustentável um meio dessa 

melhoria, pois a sustentabilidade procura meios de obter recursos de forma mais coesiva, tanto economicamente 

como ecologicamente eficaz e viável. 

Veiga (2010) chama atenção de que desde a segunda revolução industrial, em finais do século XIX, a 

ideia de crescimento econômico tem sido tratada como um sinônimo de desenvolvimento. Nesta perspectiva, a 

industrialização teve uma grande importância para o beneficio da humanidade no que diz respeito à utilização de 

recursos naturais e o desenvolvimento de novas tecnologias, mais eficazes na exploração dos recursos naturais. 

A ideia da economia contemporânea era a de que recursos como petróleo e água, por exemplo, eram 

inesgotáveis, podendo ser utilizados como fontes de energias ilimitadas.  

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, uma série de intelectuais especialistas no clima, em 

geologia, em sociologia e em economia têm chamado atenção de que o ritmo de produção adotado no século XX 

estava colocando em xeque os recursos naturais, fundamentais para o nosso modelo de desenvolvimento, o que 

poderia vir a colocar em xeque a própria existência da espécie humana (VEIGA, 2010). 

Ao visar que a sustentabilidade está relacionada com a produção de energia, percebemos que a energia é 

um dos insumos básicos para a produção da indústria e para a própria sobrevivência da espécie humana.  
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De acordo com Bermann (2008), por exemplo, o crescente consumo e o impacto ambiental e social que as 

fontes de energia tradicionais (não-renováveis) vêm causando, tem estimulado a sociedade, o governo e a 

indústria a pensar em novas alternativas de geração de energia elétrica, considerando de forma positiva outras 

fontes alternativas de energia como, biomassa, eólica e solar, que causariam substancialmente menores impactos 

no meio ambiente, e diminuiriam a sensação de insegurança da indústria e da sociedade civil mais ampla nas 

fontes de energia tradicionais (mais susceptíveis as variações climáticas). 

Além disto, este incremento de energias renováveis traria diversificação no uso das fontes de energia, 

benefícios ambientais e redução de risco de abastecimento de água, possibilitando também otimizar a nossa 

produção industrial, que deixaria de ser refém das mudanças climáticas referentes a diminuição de chuvas na 

produção de nossa energia elétrica. 

É na esteira dessas discussões que vai surgir à ideia de desenvolvimento sustentável, que tem origem nas 

décadas finais do século XX, quando especialistas do clima começaram a traçar relações entre a quebra da 

camada de ozônio e o aquecimento global. Estas discussões serviram para consolidar a ideia de que precisamos 

manter nosso padrão de desenvolvimento atual baseado na manutenção dos recursos naturais. A ideia base, como 

destaca Veiga (2010) é de que devemos produzir e consumir os recursos naturais de modo que eles não se 

esgotem para as gerações futuras que habitarão o planeta.  

Entretanto, esta mudança de paradigma que rege a nossa forma de produção ainda está longe de se 

consolidar como sustentável, pois esta ideia de sustentabilidade, por mais que chame atenção para o problema da 

finitude dos recursos naturais, trata com certa complacência o nosso modelo de produção que ainda utiliza a 

natureza mais como um recurso para ser explorado, do que um bem a ser preservado.  

No caso das fontes de energia renováveis de energia, é preciso deixar de lado os interesses políticos que 

guiam a manutenção de padrões insustentáveis de produção, baseado no modelo de hidrelétricas e de 

termelétricas, e investir em modelos mais sustentáveis, como a energia solar. Sobre este ponto Bermann (2008), 

chama atenção que apesar das vantagens da energia solar ou eólica, ainda há muita pressão dos dirigentes 

estatais na manutenção do modelo insustentável, devido ao fato deste permitir que muitas somas de dinheiro 

sejam empregadas, o que possibilidade desvios de finalidade dos recurso, para manutenção de arranjos políticos. 

Nesse sentido, hipótese do autor é de que não seria uma dificuldade logística a principal causa do não 

investimento e desenvolvimento de modelos sustentáveis de produção de energia, mas lobby político.  

Não cabe aqui, entretanto, aprofundar a hipótese dos estudiosos sobre a temática, apenas apresenta-la, 

para que posteriormente possamos realizar novos estudos e tratar de averiguar possíveis causas do não 

desenvolvimento de estratégias sustentáveis quando o assunto é a produção de energia elétrica e sustentabilidade 

no Brasil.  
 

 

CONCLUSÃO  

 

Concluímos observando que a preocupação com os impactos ambientais vem da crescente 

conscientização de que a vida na Terra necessita dos recursos naturais para se manter em equilíbrio. As formas 

humanas de atividades provocam alterações ao meio ambiente, e muitas dessas alterações são provenientes da 

geração, uso e manuseio de energia.  

Nesse sentido, é importante destacar, assim como Silva (2003), que incentivar o uso de fontes renováveis 

de energia seria de grande importância para nos adequarmos ao novo modelo de desenvolvimento proposto pelos 

acordos internacionais firmados ao longo da década de 1990. 

Neste contexto, o equilíbrio entre o meio ambiente e desenvolvimento (pautado pelo novo paradigma da 

sustentabilidade) são essenciais economicamente (mas também em termos de diminuição de impactos 

ambientais) para as próximas gerações não sofrerem consequências severas, por causa do modelo de 

desenvolvimento que tem colocado em xeque nossos recursos ambientais. 
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RESUMO: Na busca pela promoção do desenvolvimento local há necessidade de mudanças no sentido de 

instigar uma construção sinérgica entre as lideranças locais, possibilitando a construção de uma parceria contínua 

entre o Estado, Mercado e Sociedade. Tendo em vista isso, o presente trabalho teve por objetivo verificar de 

forma exploratória os entraves existentes para o Desenvolvimento local no munícipio de Santana do Ipanema, 

Alagoas, numa tentativa de entender a dinâmica local. No que se refere ao procedimento metodológico, foi 

realizado uma revisão de literatura e uma pesquisa institucional, onde foram feitas entrevistas aos 

diretores/presidentes das instituições públicas; privadas e do terceiro setor, utilizando questionário semi 

estruturado. Cabe ainda mencionar que a pesquisa possui caráter subjetivo, buscando então apresentar 

qualitativamente a visão das instituições analisadas sobre o objeto proposto. Constatou-se durante a pesquisa 

que, embora as instituições apontem várias problemáticas que limitam suas ações em prol do desenvolvimento, 

há algumas ações importantes protagonizadas por elas, que indicam a construção de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento, como: a formação de capital humano e intelectual, assistência e capacitação técnica, 

implementação de programas governamentais e assistência social. Contudo, é importante uma maior integração 

entre o poder público e a sociedade, a partir de ações sinérgicas, com o intuito de promover o desenvolvimento 

local de Santana do Ipanema. 

 

PALAVRAS CHAVE: Desenvolvimento Endógeno; Dinamização Econômica; Capital Social.  

 

Obstacles to local development: institutional Analysis of Santana do 

Ipanema, Alagoas 

 

ABSTRACT: In the search for the promotion of local development there is a need for changes in order to 

instigate a synergistic construction among the local leaders, allowing the construction of a solid partnership 

between the State, market and society. In view of this, the present study aimed to effectively verifying the 

existing barriers for the exploratory development on municipality of Santana do Ipanema, Alagoas, in an attempt 

to understand the local dynamics. As regards the methodological procedure was conducted a literature review 

and a research institution, where interviews were made to directors/Presidents of public institutions; private and 

third sector, using semi structured questionnaire. It is also mentioned that the research has subjective character, 

seeking then present qualitatively analyzed institutions vision about the proposed object. It was found during the 

search that, though the institutions point out several problems that limit their actions for development, there are 

some important actions led by them, which indicate the construction of an environment favorable to 

development, such as: the human and intellectual capital formation, assistance and technical training, 

implementation of government programs and services. However, it is important to a greater integration between 

the public authorities and the society, from synergistic actions, with the aim of promoting local development of 

Santana do Ipanema. 

 

KEYWORD: Endogenous Development; Economic Dynamism; Social Capital. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre o desenvolvimento local abordam vários aspectos necessários à construção de 

alternativas de desenvolvimento, que ao contrário do modelo de desenvolvimento mais centrado no capital, nas 

economias de escala e com uso excessivos dos recursos ambientais, ao qual se convém chamar do enfoque do 
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crescimento econômico e não desenvolvimento em si, centra-se no conjunto das ações dinamizadoras das 

economias locais, da promoção do bem estar social e em sistemas de produção ambientalmente equilibrados.  

Nesse sentido, fala-se das propostas do desenvolvimento mais humano, ao qual Amartya Sen em seu 

livro ‘Desenvolvimento como Liberdade (2000)’, discute o desenvolvimento como consequência do alargamento 

das liberdades individuais que as pessoas desfrutam; têm-se ainda os pressupostos do desenvolvimento 

sustentável, discutido em grande dimensão nas ultimas décadas e colocado como foco central na pauta para a 

formulação da Agenda 2030 dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

Paula (2008) ao falar sobre o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), também 

argumenta sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável e fala ainda do desenvolvimento 

social que, para o autor o sentido do desenvolvimento seria de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas.  

Ainda de acordo com Paula (p.6, 2008), para se construir o desenvolvimento humano, social e 

sustentável, aqui tratado, é necessário “[...] pensar um novo conceito de desenvolvimento que articula a 

dinamização do crescimento econômico com outros fatores como o capital humano, o capital social, o capital 

empresarial e o capital natural”. 

Essas perspectivas se apresentam como formas de se pensar o desenvolvimento, e que exigem outras 

formas de planejamento e estruturação social. Buarque (p.23, 2008), por exemplo, fala que “As propostas 

contemporâneas de desenvolvimento — como o desenvolvimento sustentável — tendem a aumentar a 

importância e necessidade do planejamento como um instrumento fundamental para orientar o futuro”. 

Embora, se faz necessário orientar e trazer condições para a população adquirir uma visão geral a 

respeito da importância do desenvolvimento sustentável, que em sua essência não se limita somente a ser 

realizado com base em sistemas adequados a conservação e manutenção dos ecossistemas naturais, mas também 

com base na equidade social e na democracia ativa dos atores sociais. Buarque (2008) por sua vez, ao destaca as 

experiências bem sucedidas de desenvolvimento local, aponta que estas também foram decorrentes na sua grande 

maioria das vezes, pelo cenário político e social favorável, com atuação dos principais representantes no 

município e associações que deem suporte e orientações básicas do desenvolvimento. 

É interessante notar que, Buarque enxerga o desenvolvimento local como um processo de mudança 

endógeno, aquele que ocorre dentro das unidades territoriais ou com os agrupamentos humanos, resultado das 

mudanças dentro do próprio ambiente, visando o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da 

população local. E para tanto, nesse tipo de desenvolvimento é importante mobilizar e explorar as 

potencialidades locais, a exemplo disso, pode-se apresentar o saber e a cultura das comunidades locais e os 

recursos ambientais presentes no território.  

É importante também, a participação e o esforço simultâneo dos três setores que compreendem as forças 

locais: a sociedade civil organizada, setor produtivo, e setor público, para efetivas ações em prol do 

desenvolvimento. Muls (2008), assim como Buarque, também discute a necessidade de sinergia entre as ações e 

entre os autores locais, para a uma genuína promoção do desenvolvimento local, uma vez que para ele: 

A mobilização dos atores locais, a formação de redes entre organismos e instituições locais e uma maior 
cooperação entre empresas situadas em um mesmo território são instrumentos que têm possibilitado aos 

territórios novas formas de inserção produtiva e uma atenuação das desigualdades sociais. (MULS, p.3, 
2008). 

Ainda nesses aspectos, a formação de capital humano e social se torna elementos fundamentais para 

constituição de uma sociedade civil mais ativa e participativa e também para a construção de redes de 

cooperação dentro território. Como Paula (2008) expressa, o desenvolvimento exige o crescimento das 

habilidades, conhecimentos e competências das pessoas, conceituado como capital humano; e ainda requer o 

capital social, que se expressa na cooperação e confiança entre as pessoas. Para ela “Não é possível existir 

desenvolvimento sem organização, participação e empoderamento das pessoas” (PAULA, p.7, 2008). 

Diante desse contexto, esse trabalho se torna relevante para um estudo da realidade do município de 

Santana do Ipanema sobre os aspectos do desenvolvimento local, levando em consideração que o município 

possui potencialidades produtivas, ambientais e culturais importantes a serem mais exploradas para dinamização 

do território. Contudo, seguindo a tendência do Estado, o mesmo ainda é bastante dependente de transferência de 
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renda. Isto é, um capital sem produção. De acordo com o relatório do perfil municipal do Atlas (2013), 7.601 

famílias em 2012, cinco anos atrás, recebiam bolsa família, a saber, este é o principal programa de transferência 

de renda na atualidade. 

Nesse cenário, é necessário discutir outras formas e alternativas constituídas por meio das agendas 

locais e suas potencialidades, sejam elas impulsionadas pelo o setor público institucional, pelo o empresariado 

local, organizações produtivas de autogestão, ou pela sociedade organizada, como Ongs, entidades filantrópicas 

e redes de cooperação, aonde cada um com suas especificidades vêm trabalhando para a construção de uma 

sociedade melhor e igualitária. Diante do exposto este trabalho tem por objetivo verificar de forma exploratória 

os entraves existentes para o Desenvolvimento local no munícipio de Santana do Ipanema, Alagoas, numa 

tentativa de entender a dinâmica local. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Este trabalho resulta de uma pesquisa institucional exploratória, realizada por meio de entrevista 

realizada com base em um questionário semiestruturado, trazendo as instituições locais como objetos de estudo, 

os entrevistados foram diretores/presidentes de instituições públicas, privadas e do terceiro setor que trabalham 

em prol do desenvolvimento local no município. 

Cabe ainda mencionar que o “Desenvolvimento Local” empregado nesse trabalho refere-se ao conceito 

de Desenvolvimento Endógeno, que para Buarque (p.26, 2008, grifo do autor) empreendimento endógeno 

demanda “[...] um movimento de organização e mobilização da sociedade local, explorando as suas capacidades 

e potencialidades próprias, de modo a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e cultural da localidade.” 

Isto é, fundamenta-se no tipo de desenvolvimento que é construído a partir das particularidades do próprio 

território.  

No roteiro da entrevista, os questionamentos propostos buscaram identificar a visão da instituição sobre 

as suas ações em prol do desenvolvimento local, as potencialidades existentes no município, que poderiam ser 

mais trabalhadas e apoiadas; além disso, objetivou identificar mais especificamente, os entraves na promoção do 

desenvolvimento local.  

Cabe ainda mencionar que esta pesquisa possui caráter subjetivo, buscando então apresentar 

qualitativamente a visão das instituições analisadas sobre o objetivo proposto. Dessa forma, a pesquisa 

institucional foi realizada com treze instituições do município de Santana, no decorrer do dia 10 a 24 de Maio de 

2017. Das trezes instituições, sete delas são instituições públicas; quatro instituições privadas e duas instituições 

do terceiro setor.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Este tópico apresenta os resultados obtidos a partir das entrevistas realizadas com 13 instituições do 

município estudado. Entre elas há instituições públicas que prestam suporte técnico aos produtores rurais; 

capacitação a microempreendedores; instituições de ensino e um consórcio para o Desenvolvimento da Região. 

Com relação às intuições privadas há representação do empresariado municipal; instituições financeiras; 

empreendimentos de autogestão, como as cooperativas agropecuárias, que também estimulam o comércio local. 

E por fim há também duas entidades filantrópicas no terceiro setor que trabalham voluntariamente na promoção 

de assistência à sociedade, especificamente, os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. 

Durante a pesquisa, vários problemas foram levantados como limitantes das ações realizadas pelas 

instituições em prol do desenvolvimento do município, entre eles destacam a falta de incentivo político; a falta 

de investimentos e a capacitação técnica na implementação de projetos. A cultura da região também foi 

caracterizada como um entrave. Muito discutido durante as entrevistas, esse conceito foi colocado pelos 

entrevistados com a noção de uma sociedade preza a valores, hábitos e costumes atrelados a uma realidade não 

mais aceita, visto como uma cultura atrasada para uma sociedade que busca a participação, inovação, ideias 

criativas e mais criticas sobre suas realidades
47

.  

Para Buarque (2008), no processo do desenvolvimento endógeno é fundamental a construção recursos 

humanos qualificados, capacidades de inovação e adaptação às mudanças. Porém, assim como é importante 

aprender, também é necessário a sociedade esquecer, se libertar de hábitos e da forca do passado que atrapalham 

o seu desenvolvimento (HAMEL E PRAHALAD, 1995 apud BUARQUE, 2008). Em complemento Buarque 

reafirma a necessidade de rever velhos conceitos e prioridades, tal como as vocações econômicas. Isso tudo, 

                                                           
47

 Estudioso brasileiro Alfredo Bosi citado por Silva e Silva (p.2, 2006) “afirma que cultura é o conjunto de práticas, de técnicas, de 

símbolos e de valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. Mas para haver cultura é preciso 

antes que exista também uma consciência coletiva que, a partir da vida cotidiana, elabore os planos para o futuro da comunidade”. 
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pode dizer que também faz parte das crenças e valores culturais passados tradicionalmente por gerações no 

município estudado, e que assim precisam ser revistos. 

Nesse aspecto, as lideranças das instituições avistam potencialidades econômicas pouco exploradas, ou 

que a sociedade local não enxerga como oportunidades de investimentos, como por exemplo: a produção de uma 

agricultura mais diversificada; o turismo, dado a existência de algumas serras propícias para o turismo de 

aventura; e o próprio setor de serviços no município, como é considerado polo de oferta de serviços e comércio 

da região do médio sertão.  

Além desses dois aspectos limitantes, identificados como falta de apoio político e fatores ligados à 

cultura, há outros entraves pontuados nas entrevistas, entre eles: a infraestrutura precária das instituições; 

questões climáticas, tendo em vista os longos períodos de estiagem da região; há também relatos do setor 

privado sobre a grande burocracia do Estado e de suas entidades para regulamentação dos empreendimentos.  

Além desses, a desarticulação social também acabam interferindo na obtenção de melhores resultados. 

Ou seja, ainda falta uma maior rede de cooperação, redes de solidariedade, ajuda mútua e interações sociais entre 

os diferentes grupos sociais do município, o que autores como (PAULA, 2008; MARTELETO E SILVA, 2004; 

MULS, 2008) entendem como capital social.  

A figura 1 e 2 abaixo sintetiza esses resultados, para o contexto das três dimensões institucionais 

estudadas, e a visão das instituições públicas, respectivamente. 

Figura 1: Entraves para o Desenvolvimento Local  

  
Fonte: Pesquisa Institucional, 2017. 

No geral, as instituições atribuem ao Estado a responsabilidade de promover condições para o 

desenvolvimento, aqui colocados pelos os entrevistados por incentivo politico (28%), contudo, enxergam 

também que há a necessidade de maior participação da sociedade nesse processo, expresso na figura pela cultura 

(25%), atribuindo assim, que a sociedade mude alguns de seus valores culturais que se tornam barreiras a 

mudanças maiores. 

Esses limitantes podem ainda serem observados individualmente por setores, como apresentado na 

figura 2, onde há alguns outros problemas particulares identificados pelas instituições que na visão geral não foi 

possível revelar. Nesse caso, por exemplo, entre as instituições públicas de ensino uma delas pontuou a grande 

dependência do município em relação às transferências de renda. 
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Figura 2: Os entraves na visão institucional do Setor Público 

 
Fonte: Pesquisa Institucional, 2017. 

A dependência das transferências de renda representa um grande problema para o município, pois de 

acordo com o economista alagoano Cícero Péricles (2017),
48

 80% da renda circulando no município de Santana 

do Ipanema vêm do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Programa Bolsa Família. Embora essa 

renda possa gerar no curto prazo possibilidades para a população na linha de pobreza sair temporariamente dessa 

condição, por outro lado, sua extinção se torna um risco para essas famílias e também para o município, uma vez 

que, essa renda não é gerada no próprio território por meio de atividades econômicas. E como observa Buarque 

(2008), municípios com grande participação de capital externo em sua economia ou assegurado por transferência 

de externas de renda compensatórias estão distantes de um desenvolvimento local. 

Conquanto as instituições apontem várias problemáticas limitantes de suas ações em prol do 

desenvolvimento, algumas construções importantes protagonizadas por elas instituem um ambiente favorável ao 

desenvolvimento local, como: a formação de capital humano e intelectual, assistência e capacitação técnica, 

implementação de programas governamentais e assistência social. Paula (2008) observa essa realidade para a 

promoção do DLIS e para o autor o ponto de partida seria então essa sensibilização das lideranças locais, que 

precisam sobre tudo construir uma parceria conjunta entre o Estado, Mercado e a Sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do trabalho, buscou-se identificar os principais entraves na promoção do desenvolvimento 

local, ao mesmo tempo foram levantadas algumas potencialidades existentes no município que ainda são poucas 

dinamizadas. São várias questões apontadas como barreiras, resumidamente, as mais discutidas durante as 

entrevistas foram: falta de incentivo político, o atraso cultural da região, dependência das transferências sociais, 

desarticulação entre os atores sociais, falta de formação de recursos humanos, pouca participação dos jovens, 

entre outros. Logo, pode-se assim observar diversas problemáticas envolvidas que acabam interferindo na 

promoção do desenvolvimento local.  

Um dos entraves que merece atenção é a questão da dependência municipal das transferências sociais, 

como destacado anteriormente cerca de 80% da renda do município é proveniente dessas transferências, ou seja, 

80% do dinheiro em circulação no município é fruto do capital externo, mais uma vez nota-se a necessidade de 

fontes de renda interna.  Tendo em vista que, quanto mais dependente de capital externo mais distante o 

município fica de uma situação equilibrada, mais independente e com forças internas de se desenvolver.  

Necessitando, no entanto, que as ações já desenvolvidas sejam mais efetivas para conciliar com o 

potencial de desenvolvimento da região. Para tanto, necessita-se da integração dessas forças propulsoras. Isto é, 

carece da construção de um elo entre o setor público, instituições não governamentais e sociedade, objetivando 

formular ações para a eliminação desses entraves identificados durante a pesquisa, construindo uma proposta de 

atuação discutida democraticamente com todos os atores locais. 

 

                                                           
48

 Exposição oral em palestra no Congresso Acadêmico Integrado de Inovação e Tecnologia (Caiite) da 

UFAL/unidade de ensino Santana. Dez. 2016. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a importância da produção agroecológica na vida da 

sociedade e os seus benefícios para o desenvolvimento rural sustentável. Foi utilizado para a elaboração deste 

trabalho, uma ampla revisão literária através de sítios da internet, artigos, revistas e livros. Ao longo da pesquisa, 

verificou-se que graves problemáticas socioambientais vem atingindo a sociedade que, por sua vez, geram 

graves problemas para a busca de uma melhor qualidade de vida, principalmente no campo. Parte disto, deriva-se 

do fato de haver índices relativamente altos de situações de insegurança alimentar. No que se refere a Região 

Semiárida, está preocupação ainda é maior. Assim, atividades produtivas e lógicas reprodutivas agroecológicas 

vem sendo desenvolvidas para amenizar tais problemáticas. Com isso, a agroecologia assume um papel 

importante no campo promovendo a harmonia interativa entre o homem e a natureza, bem como contribui com a 

inclusão dos agricultores familiar no mercado, de forma a sensibilizar a população do consumo consciente e 

respeito para com o meio ambiente, apresentando-se como um fator importante para o fortalecimento do 

desenvolvimento rural através dos princípios agroecológicos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Agricultura convencional, Segurança alimentar, Desenvolvimento rural sustentável. 

The impacts of agroecological production on the social and environmental 

environment 

ABSTRACT: The present work aims to analyze the importance of agroecological production in the life of 

society and its benefits for sustainable rural development. A wide literary review was used for the elaboration of 

this work through websites, articles, magazines and books. Throughout the research, it was verified that serious 

socio-environmental problems have been affecting society, which, in turn, generate serious problems for the 

search for a better quality of life, especially in the countryside. Part of this stems from the fact that there are 

relatively high levels of food insecurity. As far as the semi-arid region is concerned, there is still greater concern. 

Thus, productive activities and agroecological reproductive logics have been developed to soften such problems. 

With this, agroecology plays an important role in the field by promoting the interaction between man and nature, 

as well as contributing to the inclusion of family farmers in the market, in order to sensitize the population of 

conscious consumption and respect for the environment, presenting itself as an important factor for the 

strengthening of rural development through agroecological principles. 

KEYWORD: Conventional agriculture, Food security, Sustainable rural development. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após a segunda Guerra Mundial surge um novo modelo tecnológico que se expandiu no mundo com o 

intuito de proporcionar o melhoramento genético das plantas e aumentar a produção, visando amenizar a fome 

que se alastrava na sociedade, a este processo de inserção da tecnologia ficou conhecido como a Revolução 

Verde, promovida na década de 70 no Brasil. Para entrar em vigor a modernização da agricultura foi 

desenvolvida política de crédito rural subsidiada pelo Estado e o apoio de instituições públicas da área 

educacional que prestaram suporte aos agricultores (SIQUEIRA, 2014). 

O impacto da Revolução Verde no país constituiu-se na busca pelo aumento da produtividade agrícola a 

partir do uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na agricultura, na qual foi desencadeado um 

conjunto de estratégias e inovações tecnológicas que contribuíram de maneira significativa com a evolução do 

mercado convencional (SERRA et al, 2016). Mais tarde, surge a necessidade de novas alternativas para atender 

ao mercado, sob uma ótica mais sustentável na área rural através da transição para a agroecológica, onde 

possibilita a segurança alimentar e o desenvolvimento rural para a sociedade. 

Neste sentindo, o presente trabalho tem por objetivo analisar a importância da produção agroecológica na 

vida da sociedade e os seus benefícios para o desenvolvimento rural sustentável. 

mailto:aniviafreitas@hotmail.com
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A presente pesquisa foi realizada ao partir da análise das mudanças provocadas ao meio ambiente e a 

sociedade com a Revolução Verde até a discursão de um novo modelo sustentável que busca reparar os danos 

socioambientais, com um olhar sobre a produção agroecológica, levando em consideração seus benefícios.  

Desse modo, para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa acerca do tema abordado, foi de suma 

importância recorrer à revisão literária, através de sítios da internet, artigos, revistas e livros, onde contribuiu 

significativamente para entender os impactos gerados pela Revolução Verde, bem como, os impactos advindos 

da agroecologia. Além disso, foi importante para a execução do objetivo de pesquisa proposto. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

A iniciativa do processo de transição da agricultura convencional para a produção agroecológica dar-se 

como uma alternativa sustentável para promover uma nova relação entre o homem e a natureza por meio de 

atitudes que possam degradar o mínimo possível o meio ambiente, bem como ofertar uma alimentação de 

qualidade, saúde e bem-estar para os seus produtores/e consumidores.  

Segundo Muñoz (2015, p.27) “[...] a transição agroecologia inclui um conjunto de processos sociais 

participativos, que visam deixar o modelo de exploração convencional, para outros que incorporem métodos e 

tecnologias de base ecológica”, resultando assim, em mudanças de hábitos, valorização de saberes reproduzido 

pelos agricultores, redução do uso de insumos externos, certificação dos produtos agroecológicos, dentre outros. 

O modelo de produção de bases agroecológicas empregadas no Brasil tornar-se alvo de estudo para 

confrontar a agricultura convencional que ao longo do tempo implica no desequilíbrio ecológico do campo, por 

exemplo, o uso de agrotóxico que busca promover a prevenção, combate as pragas, aumentar a produtividade e 

acelerar o processo de colheita, provoca a alteração do metabolismo das plantas cultivadas tornando-a mais 

resistentes. 

Assim, observa-se que a natureza pode enfrentar diversos problemas devido à utilização do agrotóxico 

como contaminação do solo, perda de fertilidade, erosão, dentre outros. Do ponto de vista social, pode acarretar 

danos à saúde tanto para o produtor que tem o contato direto ao ficar exposto ao produto quanto ao consumidor 

que ao ingerir os alimentos contaminados desenvolvem reações no corpo relacionadas aos movimentos, sistema 

respiratório, esterilidade, etc. (SERRA et al, 2016).  

Por outro lado, no âmbito econômico, durante a Revolução Verde ocorreu um aumento na produção de 

monoculturas que prezam pela plantação de commodities para atender ao mercado externo, baseado na 

modernização do campo onde deixa de lado grande parte dos agricultores rurais sem emprego, perde suas 

características de produção para o consumo interno e a diversificação de produtos agrícolas. 

Observa-se que no Brasil há um déficit na produção de alimentos, devido ao baixo poder aquisitivo e a 

demanda real da sociedade, levando as pessoas a se encontrarem em situação de fome e insuficiência nutricional, 

enquanto isso, o setor agrícola interno produz a maior parte da parcela de seus alimentos para atender as 

exigências do mercado externo, sendo insuficiente a produção para abastecer o mercado interno (WEID, 2004). 

Por esta razão, foi criado o Programa Nacional de Segurança Familiar a fim de estimular a produção de 

alimentos básicos do país, e a partir da Reforma Agrária foi possível gerar renda e emprego para os pobres do 

campo. No Brasil, evidencia-se resultados de baixos custos na produção de alimentos através de medidas 

agroecológicas para aprimorar a segurança alimentar utilizada por agricultores familiares (WEID, 2004). Em 

resposta a esse modelo empregado, mais adiante o autor explica:  

 

Nos casos da região semi-árida, destacam-se as pequenas infra-estruturas para a captação e 

o armazenamento de água, tanto para o consumo humano como para a produção 

agropecuária. Essas experiências chamam a atenção para um fato nem sempre ressaltado 

nos debates sobre segurança alimentar: a importância crucial da qualidade da água de 

beber[...]. Por outro lado, sendo a água um fator ecológico crítico no semi-árido, as 

infraestruturas de manejo hídrico, tais como as barragens subterrâneas, desempenham um 

papel central na intensificação, na diversificação e no aumento da segurança das atividades 

produtivas (WEID, 2004, p.7). 

 

Um caso que demonstra a importância da agroecologia para o semiárido é observado a através de 

experiências vivenciadas por agricultores da cidade de Bodocó-PE que decidiram migrar do campo para a 

cidade, em 1996, por causa da seca, retornam posteriormente ao campo mais tarde. Estes agricultores destacam a 

importância de poços e barreiros para o desenvolvimento do plantio de horta, onde possibilitou sua permanência 

na localidade, após aderirem a projetos de irrigação. Assim, os produtos alimentares advindos destes agricultores 
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contribuem para consumo familiar e para o abastecimento alimentar local, por meio da venda de seus produtos 

no mercado local (BRANCO; MARRA, 2004). 

Assim, com a ajuda do Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-

Governamentais Alternativas (Caatinga), foi construído cacimbão de 12 metros, duas cisternas e a família ainda 

recebeu orientações técnicas agroecológicas de fertilização e controle de pragas. A partir disso, observa-se que a 

família obtém redução nos custos de produção. O uso da água é feito com responsabilidade evitando desperdício. 

Alimentos sem veneno, permitiu a diversificação da produção agrícola e o aumento da renda, contribuindo 

assim, com a expansão dos seus produtos que são vendidos em barracas de produtos orgânicos em outra cidade 

(BRANCO; MARRA, 2004). 

Desta forma, Branco e Marra (2004, p.16) explicam a satisfação dos agricultores: “[...] elevação da 

auto-estima, tomada de consciência alimentar e ambiental, disponibilidade e acesso a alimentos diversificados e 

sem agrotóxicos, aumento da renda familiar e maior nível de organização e participação na comunidade.” 

Assim, mudanças vêm ocorrendo ao longo do tempo para promover o desenvolvimento sustentável de 

diversas regiões, sem deixar o mercado interno desabastecido, através do cultivo de base agroecológica que 

possibilita a inserção de uma dinâmica agrícola dentro de um agrossistema alternativo, isto é, diversificado, “[...] 

tais como policulturas, cultivos de cobertura e integração animal, para melhorar a produtividade, e garantir a 

saúde do agroecossistema” (PENTEADO, 2012 apud MARIANI, 2015, p. 316). 

Desta maneira, é feito o manejo adequado dos recursos naturais a partir do uso sustentável da natureza, 

que por sua vez: agrega valores sociais aos agricultores, reduz os custos de produção e coopera com o aumento 

do bem estar econômico, além de promover a inclusão social dos agricultores familiares ao comercializar seus 

produtos no mercado, sensibilizando a sociedade do consumo consciente e com qualidade ao adquirir produtos 

agroecológicos.  

Notadamente, percebe-se que no estado de Alagoas, buscam-se iniciativas que possam melhorar com a 

capacidade de expansão e fortalecimento do comércio agroecológico na capital do estado, Maceió, através de 

estratégias que foram discutidas no I Encontro de Feiras Agroecológicas: qualificação e articulação em rede, que 

contou com a participação de 60 pessoas.  Em virtude das inúmeras feiras que estão surgindo, está possibilitando 

a geração de renda para os agricultores familiares e a oferta de produtos saudáveis para os consumidores, bem 

como a promoção do desenvolvimento rural sustentável livre de agrotóxicos (LAÇOS, 2017). E, assim, amplia-

se de tal modo o conhecimento acerca da agroecologia.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Portanto, tendo em vista os efeitos ocasionados pela atividade produtiva agroecológica no campo, 

verifica-se que pequenas iniciativas são de suma importância para o desenvolvimento rural, pois consegue 

manter o homem no campo, gerar emprego, renda e alimentos de qualidade, bem como o fortalecimento de 

práticas que colaboram com a sustentabilidade do meio ambiente, promovendo a interação entre o homem e a 

natureza por meio de medidas agroecológicas.  

Desta forma, no decorrer do tempo, são adotadas algumas iniciativas por parte dos pesquisadores e 

agricultores que se sensibilizam com questões sociais e ambientais por se deparar com as consequências do 

processo de produção e consumo ocasionado pela agricultura convencional, promovendo a segurança alimentar e 

o respeito para com o meio ambiente. 
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RESUMO: Objetivou-se com essa apresentar algumas considerações sobre a chamada economia criativa e 

sua evolução no estado de Alagoas, frente às perspectivas de desenvolvimento econômico do estado. Através de 

uma abordagem breve sobre origem e concepção de economia criativa e da herança socioeconômica do estado, 

foi possível traçar um paralelo entre evolução da concepção de cultura e criatividade para a promoção do 

desenvolvimento, desde o conceito de Indústria cultural a sua aplicação no cenário socioeconômico alagoano. 

Por meio de pesquisa bibliográfica e exploratória, na qual foram utilizados autores como Adorno e Horkheimer, 

com a Teoria Crítica sobre “cultura de massa” e economia; Howkins, Florida, sobre a concepção atual da relação 

entre criatividade, cultura e economia; Carvalho, sobre a economia alagoana e Verdi e Pires, sobre as micro e 

pequenas empresas; mapeamentos nacionais, que possibilitaram a compreensão da realidade socioeconômica do 

estado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria cultural, Economia criativa, Empreendedorismo alagoano. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os constantes desafios no processo de desenvolvimento social, econômico e cultural em Alagoas 

sinalizam a análise de novas formas de estruturação socioeconômicas e culturais que atendam as atuais 

necessidades do público alagoano, e indicam a necessidade da criação de opções e interpretações que deem conta 

de uma visão integral do Estado. A compreensão de uma leitura acerca da territorialidade da economia regional, 

mais que uma área de análise em si, deve estimular a reflexão sobre a oportunidade de investimento econômico 

nas melhorias e na inclusão social de amplas parcelas da população alagoana. Conforme dados do IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015): 

apesar do avanço significativo da taxa de formalização da população ocupada (PO) 

no país, as desigualdades regionais continuam elevadas. A região Nordeste continua 

sendo aquela com a menor taxa, embora se tenha verificado a maior variação no 

período (43,1%). A região Sul, por sua vez, conta com 68,2% da sua PO em 

trabalhos formais, indicando uma variação de 29,4% em relação à taxa de 2004. As 

características da economia e a qualificação da mão de obra nessas regiões ajudam a 

explicar, em parte, essas disparidades no mercado de trabalho. 

 

Em constante estado de evolução e ampliação surge o conceito de economia criativa, cujas atividades 

produtivas estão baseadas principalmente na criatividade, como gerador de produtos, bens e serviços e cujo valor 

é determinado pela sua dimensão simbólica. O conceito está ligado a produção de riqueza cultural, econômica e 

social, dentro de um universo de atividades já conhecidas, mas agora reunidas em um mesmo grupo, chamado 

cadeia da indústria criativa, que alia em sua essência criatividade, cultura, inovação tecnológica e 

desenvolvimento, em toda sua potencialidade. 
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A ORIGEM DA ECONOMIA CRIATIVA 

 

  A chamada Indústria Cultural remonta à década de 1920 e está relacionada a uma abordagem analítica 

sobre a indústria da cultura, desenvolvida na Escola de Frankfurt, iniciada com a fundação do Instituto de 

Pesquisa Social de Frankfurt, na Alemanha, em 1924. Contava com nomes como Walter Benjamin, Theodor 

Wiesengrund-Adorno, Max Horkheimer, Carl Grünberg, entre outros colaboradores, como Herbert Marcuse, 

Erich Fromm, Siegfried Kracauer, Leo Lõwenthal, Wittfogel, F. pollock e Grossmann. O Instituto nascera com o 

propósito de organizar um grupo de pesquisadores em torno do desenvolvimento de uma teoria social, a chamada 

Teoria Crítica, cujo principal mentor fora Horkheimer, para analisar o que se apresentava como cultura de massa. 

  

  A denominação de Escola de Frankfurt foi utilizada tanto para aludir tanto ao grupo de pensadores 

ligados ao Instituto de Pesquisa Social, fundado em 1922 e integrada à Universidade de Frankfurt, quanto para 

referir-se a uma teoria social, a Teoria Crítica, conhecida por analisar o que representava a cultura de massa, ou o 

conceito de indústria da cultura, e cujo principal mentor fora Max Horkheimer. 

 A padronização de valores e comportamentos pode representar uma homogeneização da cultura 

regional, através da globalização, uma vez que se perde o caráter autoral e individualista na produção de um 

bem, mas, por outro, "o sistema capitalista, ao ser globalizar, permite expressarem-se novas diferenças, surgindo 

assim, novas possibilidades de escolha" (Ribeiro, 1998). Sobre isto, Hall destaca como possíveis resultados da 

globalização a resistência a homogeneização cultural, com a produção e valorização das identidades regional e 

nacional, "a produção de novas identidades hibridas que conviveriam com as identidades nacionais" (Hall,1999 

apud Machado, 2009). 

 O termo economia criativa surgiu em consequência das chamadas indústrias criativas, e, estas, da 

evolução da indústria cultural, no período pós-guerra, como reação as limitações da vida cultural moderna.   

Segundo Cunningham (2002) e Reis (2008), o termo indústria criativa surgiu na Austrália em 1994 como 

lançamento do relatório Creative nation commonwealth cultural policy. Outros autores defendem que seu 

surgimento se deu em decorrência de uma publicação na revista inglesa The Economist em 2000, mas todos 

relacionam ao governo do primeiro ministro britânico Tony Blair. 

No Brasil, a ideia veio a conhecimento durante a realização da XI Conferência das Nações Unidas para 

o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) na cidade de São Paulo, em junho de 2004, que resultou na 

inauguração do Centro Internacional das Indústrias Criativas, em Salvador, na Bahia. Em 2007, o Brasil 

reafirmou seu apoio à ideia através da Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões 

Culturais, durante a 33ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 

em outubro de 2005, em Paris. 

De acordo com Alves (2013), a economia criativa é justificada a partir de uma crítica frontal a indústria 

cultural, uma vez que a primeira se guia pelos princípios norteadores de inclusão social, sustentabilidade, 

inovação e diversidade cultural brasileira, que não são vistos nas modernas indústrias culturais, enquanto a 

segunda, ao que parece, perdera seu caráter analítico, destacando-se pela padronização ou, simplesmente, 

produção em massa. Para Hui et al. (2005), “a criatividade pode ser definida como o processo pelo qual as ideias 

são geradas, conectadas e transformadas em coisas que são valorizadas”. Pode-se dizer que a criatividade é a 

transformação de ideias em outras novas com valor agregado. 

Considerada ainda um conceito em evolução, a economia criativa ganhou relevante expressão a partir 

do início deste século. Conforme Howkins (2013): 

a economia criativa se assenta sobre a relação entre a criatividade, o simbólico e a 

economia. Assim, a economia criativa é o conjunto de atividades econômicas que 

dependem do conteúdo simbólico - nele incluído a criatividade como fator mais 

expressivo para a produção de bens e serviços. [...] Produtos e serviços baseados em 

criatividade e conhecimento têm elasticidade – renda elevada, e mesmo durante a 

crise seu comercio mundial não foi tão negativamente afetado. 

 

De acordo com a UNCTAD- United Nations Conference On Trade And Development-(2010), as 

indústrias criativas são vastas no espaço, lidando com a interação de vários setores. Estes setores criativos 

variam desde aqueles enraizados no conhecimento tradicional e cultural – tais como artesanato, festividades 

culturais – e subgrupos mais tecnológicos e orientados a serviços – tais como audiovisual e as novas mídias. 
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Afirma Howkins (2013), que existem dois tipos de criatividade: o que se relaciona com a realização das 

pessoas como indivíduos e o que gera um produto. Para Florida (2012): 

 

criatividade não é inteligência. Criatividade envolve a capacidade de sintetizar. É 

uma questão de peneirar dados, percepções e materiais para criar algo novo e útil. 

[...], são artistas, engenheiros, músicos, cientistas da computação, escritores, 

empresários e outros trabalhadores criativos que compartilham um ethos criativo 

comum que valoriza a criatividade, individualidade, diferença e mérito. 

 

A economia criativa apresenta-se como uma tendência a (re)significação do consumo da sociedade. 

Uma nova denominação que agrupa e divide em setores, atividades já exercidas, e vem se firmando no discurso 

dos profissionais de cultura no Brasil. Neste nicho se encontram produtores, gestores, administradores públicos, 

entre outros agentes diretos e indiretos. 

 

 O entendimento do que é a Economia Criativa passa pela apresentação de um cenário histórico dessa 

nova forma de economia, pois com a diversidade da produção dos Territórios criativos(Clusters), observamos 

vários setores inseridos, onde a definição fornecida pelo IPEA, como um conjunto de atividades econômicas que 

dependem do conteúdo simbólico – nele incluído a criatividade como fator expressivo  para a produção de bens e 

serviços(IPEA,2013), é das mais amplas para a inclusão dos diversos setores da economia criativa aqui no 

contexto brasileiro especificamente. 

 A literatura recente sobre Economia criativa apresenta uma série de conceitos, todos interconectados, 

fornecendo uma boa base para compreensão do que se chama trabalho criativo.de acordo com Ostrower (1993), 

a criatividade se desdobra em vários aspectos que vão desde a concepção artística, científica tecnológica e 

econômica. Concluindo como isso que na geração das ideias e na transformação delas residem as possibilidades 

de produção de riqueza, auferidas pelo trabalho criativo. 

Para Howkins (2013), “a criatividade não é uma coisa nova e nem a economia o é, mas o que é nova é a 

natureza e a extensão da relação entre elas e a forma como combinam para criar extraordinário valor e riqueza”. 

O termo Economia Criativa foi inventado por Howkins (2013), dando a contribuição teórico-conceitual, a partir 

das Industrias Criativas, delineado em 15 setores, envolvendo artes, ciências e tecnologia, incialmente. 

Segundo Florida (2007), e Castells (2000), há que se considerar os aspectos intangíveis da geração de 

valor com a inserção de direitos de propriedade intelectual, entretenimento, moda, expressões da coletividade, 

com a criação de fluxos criativos econômicos includentes e a criação de redes advindas desses processos 

dinâmicos do capitalismo contemporâneo. 

 A discussão efetuada por Adorno e Horkheimer (1985) no texto, “Dialética do Esclarecimento”, 

relaciona-se o papel cultura de massa apresenta um novo significado para a Industria cultural, ligada ao 

entretenimento de maneira intensa, incluindo o que chamamos de belas artes (literatura, teatro, radio e cinema), 

como partes mais importantes da produção cultural, com o foco no debate entre identidade universal e cultura 

popular. Com isto, observa-se que, os interessados inclinam-se a dar uma explicação tecnológica à indústria 

cultural. 

A UNESCO (2006), definiu as indústrias criativas como as que respondem a criação, produção e ao 

consumo de conteúdos criativos e imateriais, de natureza cultural, incorporados a um bem ou serviço (UNESCO, 

2006). Isso foi possível porque os bens culturais eram considerados com a ótica da produção mercadológica de 

então, e como produtos para a troca e consumo, difusão e usufruto. 

 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ECONOMIA CRIATIVA BRASILEIRA 

 

De acordo com o MINC - Ministério da Cultura - (2011): 

a economia criativa brasileira somente seria desenvolvida de modo consistente e 

adequado à realidade nacional se incorporasse na sua conceituação a compreensão 

da importância da diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade 

como fator de desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de 

desenvolvimento da cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão 

produtiva como base de uma economia cooperativa e solidária. 
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Dessa forma, podemos compreender a economia criativa como a interação de seus princípios 

norteadores, de acordo com o Ministério da Cultura, a saber: diversidade cultural, sustentabilidade, inovação e 

inclusão social. Segundo o IPEA (2013), “iniciativas baseadas na abordagem da indústria criativa podem 

promover a revitalização de áreas urbanas degradadas, ou mesmo desenvolvimento de áreas rurais com herança 

de patrimônio cultural”. A economia criativa é um fenômeno que vem sendo impulsionado pelos novos modelos 

de negócios e novas formas de competição mercadológica, baseados na chamada economia digital. 

Conforme levantamento do IPEA– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2013), ao se mensurar a 

economia criativa no Brasil até 2010, observou-se que a economia brasileira se caracterizou por elevado grau de 

informalidade. Contudo, esta conclusão tem mudado significativamente nos últimos anos, com o crescente grau 

de profissionais formalizados nos setores ligados à cultura e a criação. Pode-se dizer que a economia criativa 

favoreceu a diversidade econômica, de comércio, receita e inovação, ao mesmo tempo em que pode estabelecer 

um entendimento amplo, de maneira simbiótica, com as novas tecnologias de comunicação e informação. 

O que agora se observa é o crescimento de uma verdadeira onda de mudanças tecnológicas, resultantes 

da junção das áreas física, biológica e digital. Conforme a Firjan (2016): 

considerada por alguns a Quarta Revolução Industrial, que abre a perspectiva de 

transformações ainda mais impactantes, com repercussões dramáticas no emprego e 

produzindo uma provável nova reorganização da geografia econômica internacional. 

Essas transformações tão profundas vêm acarretando a necessária evolução do 

conceito inicial de Indústria Criativa, impactando, consequentemente, as 

metodologias de análise estatística do setor. 

 

ECONOMIA CRIATIVA EM ALAGOAS 

 De acordo com a Firjan (2014), este novo modelo de economia de mercado ajudou o país a 

alcançar 892,5 mil postos de trabalho, até o ano anterior. Apesar desses números expressivos, Alagoas, nesse 

período, representava apenas 0,7% no mercado de economia criativa nacional, sendo considerado o estado de 

menor participação de trabalhadores formais ligados ao setor, considerando que o número de trabalhadores 

informais ainda era e é muito alto. Conforme o SEBRAE (2013): 

 

alguns setores da economia criativa em Alagoas já estão em um estágio de 

desenvolvimento do seu processo criativo que justifica o direcionamento de recursos 

para alavancar sua comercialização, como as startups digitais, o artesanato e a arte 

popular, a gastronomia e as manifestações populares e religiosas, entre outros menos 

destacados, como cinema, design de moda e de ilustração e os grupos musicais 

A expansão do mercado criativo em Alagoas, segundo dados da Firjan (2014), é representada pela 

participação dos profissionais em cada área: cultura: 12,8%; tecnologia: 28,1%; mídia: 17,7% e consumo: 

41,3%. Em termos relativos, Paraíba (17,1%) e Alagoas (16,2%) têm participações da Cultura maiores do que 

duas vezes a representação média nacional (7,8%) (FIRJAN, 2016). 

A indústria criativa, que originou o termo economia criativa, envolve todas as atividades formais e 

informais, que tratam da criação, desenvolvimento e comercialização de bens e serviços criativos, intelectuais, 

culturais, tendo como objetivo contribuir para a elevação do nível social e econômico dos seus integrantes, com 

potencial para geração de emprego e renda, através da exploração da propriedade intelectual individual. 

De acordo com Furtado (1978): 
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[...], as sociedades necessitam de meios de defesa e adaptação, cuja eficácia reflete a 

aptidão de seus membros para formular hipóteses, solucionar problemas, tomar 

decisões em face da incerteza. Ora, a emergência de um excedente adicional...abre 

aos membros de uma sociedade um horizonte de opções; [...] O novo excedente, 

constitui, portanto, um desafio à inventividade. [...]. Em sua dupla dimensão de 

força geradora de novo excedente e impulso criador de novos valores culturais, esse 

processo libertador de energias humanas constitui a fonte última do que entendemos 

por desenvolvimento. 

 

Apesar de Alagoas contar com apenas 0,7% de postos de trabalho formais vinculados ao setor, segundo 

informações do Firjan (2014), o SEBRAE (2016) contesta esses números, tendo em vista o grande número de 

trabalhadores ligados a produção criativa que ainda se encontram na informalidade por desinformação e 

desconhecimento sobre esse fenômeno econômico e suas potencialidades na geração de novos negócios. Em 

2013, de acordo com a Firjan (2014), “a economia criativa movimentou mais de R$ 126 bilhões, gerando 

emprego e renda, cerca de 892, 5 mil novos postos de trabalho no País”. De acordo com dados mais recentes da 

Firjan (2016): 

 

em 2015, o Brasil tinha 851,2 mil profissionais criativos formalmente empregados, 

frente a 850,4 mil, registrados em 2013.[...] No entanto, é importante ressaltar os 

desafios enfrentados pela economia brasileira no mesmo período, quando foram 

extintos 900 mil postos de trabalho, o que representa redução de 1,8% no estoque 

total de trabalhadores formais. Mais uma vez, fica evidente o papel estratégico dos 

profissionais criativos na atividade produtiva.   

 

Conforme levantamento do SEBRAE-Alagoas (2013), baseado na CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas) e Porte empresarial, as empresas, por segmentos, estão classificadas e distribuídas em 

empresas de pequeno porte, médio porte, microempresas, microempreendedor individual e empresas de porte 

não informado. Com destaque para os microempreendedores individuais nas áreas de produção fotográfica (262 

profissionais cadastrados) e produção musical (158 profissionais cadastrados), ambos do setor de cultura. 

De acordo com dados da Firjan (2016), Alagoas apresentava cerca de 4105 profissionais da classe criativa, 

até 2015, divididos em: Arquitetura (688), Artes cênicas (261), Áudio visual (421), Biotecnologia (258), Design 

(291), Editorial (355), Expressões culturais (197), Moda (82), Música (78), Patrimônio cultural(131), P&D(571), 

Publicidade(408) e TICs(364). De acordo com dados da Firjan (2016), o percentual de profissionais criativos 

formais empregado passou de 0,7%, observado em 2014, para 0,8%, até 2015, um número expressivo se 

considerado o número total de profissionais que atuam na formalidade em outras áreas. Já a remuneração média 

mensal dos profissionais criativos em Alagoas sofreu uma queda entre o período de 2013 à 2015, passando de 

4701 para 4174, o que pode ser explicado pelo número de oferta de produtos e serviços, frente às constantes 

crises econômicas sofridas pelo País e, consequentemente, pelo estado. 

 

HERANÇA SOCIOECONÔMICA E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 A análise da dinâmica socioeconômica e cultural do estado de Alagoas nos remete a reflexão sobre o 

processo de desenvolvimento histórico-cultural da região Nordeste. Alagoas é considerada como o estado menos 

desenvolvido do País. Historicamente, a região nordeste foi a principal área de cultivo de cana, entre os séculos 

XVI e XVII. A economia canavieira continuou a predominar na economia nordestina enquanto outras atividades 

foram sendo implantadas nesse período, como a criação de gado e a lavoura de algodão e de fumo no sertão; 

assim como a cultura de subsistência destinada a produção de alimentos consumidos nos centros urbanos e nos 

engenhos. 
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 Segundo Cabral (2005): 

 

o modelo econômico e social de Alagoas da formação alagoana deixou uma alta 

fatura a pagar: um frágil processo de industrialização; uma urbanização gerada não 

pela atração das oportunidades nas pequenas e médias cidades, mas pela 

inviabilização da vida do homem do campo. 

 

De acordo com Carvalho (2012), “a precoce urbanização criou uma realidade na qual o setor terciário 

ocupa, com suas atividades tipicamente urbanas, dois terços da área econômica alagoana”. Mesmo com a 

distribuição das atividades produtivas revelando uma forte presença do setor de serviços, Alagoas apresentava, 

em 2005, apenas 15 mil pequenas e microempresas formais na área de serviços e comercio. Enquanto isso, a 

pesquisa de economia informal urbana, do IBGE (2005), revelou a existência de 205 mil pessoas ocupadas 

trabalhando por conta própria nas 166 mil empresas informais de até cinco pessoas. 

Até 2011, esses números sofreram significantes alterações. Como menciona Carvalho (2012), em 

Alagoas: 

o mercado formal cresceu bastante nos últimos anos, saltando de 393 mil 

trabalhadores formalizados, em 2006, para 470 mil alagoanos em 2010. O principal 

empregador é a rede de serviços e comércio com 174 mil contratos, superando os 

148 mil da administração pública, da rede estadual e prefeituras, que por muitas 

décadas prevaleceu como principal elemento do mercado formal. 

 Segundo afirma Carvalho (2012), “são as micro e pequenas empresas que geram mais empregos e 

impostos; utilizam de matéria prima e insumos produzidos regionalmente e atendem as demandas do mercado 

local. Nos anos mais recentes estão crescendo velozmente”. Ainda conforme Carvalho (2016), com a criação do 

MEI (Estatuto do Microempreendedor Individual) e com a reformas do sistema Simples, houve um aumento 

significativo do número de pequenas e microempresas formalizadas (PMEs) em Alagoas. “Como Alagoas 

depende muito das transferências constitucionais, cujos valores são sempre maiores que a arrecadação própria 

estadual, essa nova conjuntura permite um maior volume de recursos federais no tesouro estadual”. 

(CARVALHO, 2016)  

Conforme dados do IBGE (2005), “o PIB do Nordeste foi de 5,4% enquanto que o PIB nacional foi de 

4,6%”. Os dados apenas confirmam análise de Carvalho (2012), quando afirma que “a economia alagoana está 

crescendo, mas o problema é que suas moderadas taxas de crescimento a impedem de alcançar a média 

regional”. Segundo dados mais recentes da SEPLAG (2016), em parceria com o IBGE e demais unidades da 

Federação, até 2013 houve um aumento significativo do PIB alagoano no montante de R$ 37,223 bilhões e, em 

2014, a variação real do PIB trimestral em Alagoas chegou a 2,1%. No que se refere à economia popular 

alagoana, como via de modernização para Alagoas, Carvalho (2012) analisou os precedentes históricos que 

agravam as dificuldades no processo de desenvolvimento econômico do estado. Concluiu Carvalho (2012): 

não podemos discutir Alagoas atual sem analisar seus problemas estruturais. A razão 

primeira das dificuldades da economia alagoana é a combinação da sua pobreza com 

os frágeis indicadores sociais”. [...] Além de produzir pouca riqueza, Alagoas possui 

uma renda mal distribuída, excluindo do mercado consumidor interno a parcela 

majoritária da população. [...]. Superar os índices sociais negativos sem responder às 

questões da economia é uma tarefa impossível. 
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Ele deixa clara a ausência de polos dinâmicos na economia alagoana, que sejam capazes de manter-se e 

fazer girar o capital no mercado interno. Embora redundante, é notória a necessidade de ações locais. É preciso 

enfrentar esses três grandes problemas para que assim o atraso da economia alagoana possa ser contornado. O 

verdadeiro desenvolvimento econômico está atrelado ao desenvolvimento social. Pensar em economia e esquecer 

os problemas sociais seria irracional. Se por um lado há a necessidade de desenvolvimento econômico, por outro, 

há a necessidade de uma mudança social na base, que possa ser capaz de tornar esse desenvolvimento econômico 

auto-sustentável.   

Apesar das dificuldades econômicas, que refletem diretamente na conjuntura social, Carvalho faz uma 

importante análise, mediante as crises e o potencial empreendedor do alagoano, pois, segundo ele, a economia 

alagoana vem crescendo com duas novas características: sua dinâmica está centrada na produção e consumo e a   

diminuição seu grau de pobreza. 

 

AS DINÂMICAS TERRITORIAIS LOCAIS E AS PMEs 

 As novas dinâmicas territoriais são o resultado de iniciativas conjuntas de grupos empresarias e de 

instituições locais com o objetivo de intervirem na utilização de recursos existentes naquele local. 

 De acordo com Verdi e Pires (2008), “são reconhecidas três tipos de trajetórias dos espaços locais 

voltadas para a promoção da dinâmica e do desenvolvimento, convergindo concomitantemente para a 

transformação destes em territórios”. São elas: a aglomeração, a espacialização e a especificação 

(PECQUEUER, 2000).  

 Cada um desses tipos de dinâmicas está relacionado a um momento estratégico e serve para comprovar 

que cada estratégia empresarial é autônoma e se define mediante o território em que está instalada. Contudo, é 

preciso compreender que cada trajetória territorial é variável e não-linear, portanto, não segue uma evolução fixa. 

Do mesmo modo os territórios, em função de dinâmicas globais, podem evoluir de uma para outra trajetória. 

Nesta perspectiva se encontram os sistemas produtivos locais e as políticas públicas locais, promovidas pelo 

Estado. 

 De acordo com Verdi e Pires (2008), a internacionalização das trocas, processo de globalização, a 

reterritorialização das indústrias e a descentralização do Estado dão margem à mudanças de perspectiva da 

dinâmica do desenvolvimento territorial regional e local, observando os efeitos das mudanças econômicas 

diretamente nas dinâmicas territoriais. Nas palavras de Verdi e Pires (2008): 

 

segundo a natureza dos recursos mobilizados e o tipo de coordenação dos atores, as 

dinâmicas dos territórios podem ter trajetórias diferentes, como passar de um modo 

estratégico de desenvolvimento a outro. [...] a saída de uma unidade produtiva de um 

grupo de certas cidades ou regiões provoca um verdadeiro traumatismo. A supressão 

direta de centenas de empregos arrasta consigo o desaparecimento das empresas de 

serviços.  

 

 Neste cenário, pode surgir a chamada cooperação tecnológica que, sob a forma de parceria tecnológica 

com grandes grupos, pode ou não colaborar para o desenvolvimento das PMEs, “A modernização industrial hoje 

passa pelas redes de solidariedade que rompem o isolamento das empresas, facilitam a circulação de informação, 

reforçam as estruturas financeiras, dividem os custos e os riscos da pesquisa, confrontam os modos de 

organização do trabalho e a gestão das relações sociais” (PECQUEUR, 2000). 

   

JUSTIFICATIVA 
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 De acordo com dados recentes, a economia criativa representa mais de US$ 8 trilhões por ano, cerca de 

8% a 10% do PIB mundial. No Brasil, segundo dados do IBGE (2010), essa contribuição representou 2,84% do 

PIB brasileiro, cerca de R$ 104 bilhões. 

 A economia criativa no Brasil está dividida em quatro grandes grupos, ou setores, que são o de 

consumo, de cultura, de mídias e de tecnologia, e esses subdivididos em treze segmentos, que são o de 

Publicidade, Arquitetura, Design, Moda, Expressões culturais, Patrimônio e artes, Música, Artes cênicas, 

Editorial, Audiovisual, Pesquisa e desenvolvimento, Biotecnologia e TIC. 

 Apesar de já fazerem parte da economia alagoana, algumas atividades da chamada indústria criativa, ou 

economia criativa, nos últimos anos, apresentaram um crescimento significativo de produção e participação no 

cenário econômico local e nacional. Atividades ligadas a criatividade como fonte de geração de emprego e renda 

de muitas famílias, envolvendo os segmentos dos setores de consumo, cultura, mídia e tecnologia, passaram a 

representar de forma mais organizada o cenário econômico, destacando-se atividades como artesanato de 

cerâmica e madeira, designs de moda, produção de cinema, startups digitais, entre outras atividades relacionadas, 

envolvendo empreendedores individuais, micro e pequenos produtores. 

 De acordo com órgãos como o SEBRAE, a Firjan e o IBGE, é possível notar uma evolução contínua no 

crescimento de atividades relacionadas a criatividade, de forma direta ou indireta. Algumas atividades têm se 

sobressaído em relação a outras, encontrando maior incentivo. Contudo, observa-se ainda uma enorme carência 

de políticas voltadas às questões relacionadas ao desenvolvimento da indústria de criatividade e inovação no 

estado, e certo desconhecimento quanto ao potencial de produção e funcionamento dos segmentos e demais 

atividades que serão analisados. Surge a necessidade de se compreender os fatores que colaboram, e, por outro 

lado, que dificultam, esse crescimento. 

 Dessa forma, a elaboração deste trabalho tornou-se relevante devido a necessidade de se analisar essa 

nova concepção de economia revitalizada, que envolve atividades já conhecidas, baseada na criatividade 

individual e na cultura para a produção de bens e serviços e na geração de emprego e renda. Buscou-se investigar 

a evolução dos setores da indústria criativa para o desenvolvimento econômico e social do estado. 

 

O Objetivo geral foi analisar o desempenho do empreendedorismo criativo em Alagoas, com base nos setores de 

atividades relacionadas à cadeia de Indústria Criativa. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi bibliográfica e exploratória, num primeiro momento. Do ponto de vista dos objetivos 

propostos, a pesquisa caracterizou-se, numa primeira etapa, como pesquisa Exploratória. Os estudos 

exploratórios, segundo Silverman (1998), têm por objetivo uma maior familiarização do pesquisador com o 

fenômeno investigado, podendo também gerar uma nova compreensão deste fenômeno.  

 A pesquisa foi qualitativa, pois o foco estava direcionado à investigação do nível de desenvolvimento 

alcançado a partir das atividades empreendedoras. Pergunta da pesquisa: Qual a escala de contribuição do 

Empreendedorismo Criativo para os índices de desenvolvimento de Alagoas? 

Os dados foram coletados a partir de pesquisas em bases de dados da FIRJAN, SEBRAE, SEPLAG/AL, 

IBGE, IPEA e MINC utilizados para a construção do presente artigo e, a partir de entrevistas semiabertas. O 

instrumento utilizado foi a interpretação. Os dados foram recolhidos através da pesquisa bibliográfica e pesquisa 

exploratória. A partir dos objetos específicos, foi possível levantar as questões importantes. 

Na análise de conteúdo, Bardin (2002) aponta como pilares a fase da descrição ou preparação do 

material, a inferência ou dedução e a interpretação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa foram utilizados dados primários, como entrevistas com pequenos empresários. 

A duração das entrevistas se ajustou ao tempo e capacidade de concentração de cada pessoa, o que 

permitiu obter uma descrição detalhada de suas experiências como pequenos e microempresários 

empreendedores criativos. 

A técnica Utilizada de seleção de Amostras (os entrevistados que responderam ao roteiro de 
entrevistas) foi a amostragem por conveniência, que se caracteriza por ser simples, consumir menos 
tempo e ser menos dispendiosa. 

Análise das entrevistas: utilizou-se a técnica e os pressupostos teóricos de Análise de 
Conteúdo, operacionalizada pelo software ATLAS.ti,7.0, gravando-se cada seção com um gravador 
Sony Xperia modelo D2114.Para a elaboração da entrevista se utilizou de um questionário aberto 
composto de 15 perguntas sob os aspectos que podem influenciar nos riscos de estratégia das 
aglomerações produtivas locais. 

Utilizamos neste estudo, a presença do elemento como indicador específico, assim também 
como a frequência do elemento, com a frequência de aparição causando o aumento da unidade de 
registro. Bardin (2010), informa que quanto mais houver a repetição de um item, elemento de 
expressão ou sentido, haverá maior descrição ou interpretação do conhecimento pesquisado. Fatores 
que influenciam a execução das estratégias: limitação de recursos humanos, diferentes perspectivas 
dos agentes públicos, em confronto com as empresas participantes, condições de infraestrutura das 
empresas, fatores relacionados ao ambiente socioeconômico. 

Observou-se um esforço na otimização da competitividade, e entrada em mercados externos, 
na agregação de valor ao produto, na percepção da necessidade do uso do ferramental e conceitos 
de estratégia objetivando a uma melhoria no desempenho das empresas componentes do arranjo 
bem como a minimização de custos, com compartilhamento aos diversos setores até para outros 
APLS quando da realização dos fóruns de APLs, adequando-se as características próprias de cada 
PME. 
 

CONCLUSÕES 

As conclusões, ao fim deste trabalho, apresentam dois aspectos distintos entre si. Um refere-se ao 

caráter conceitual, no que tange a dialética histórica sobre indústria cultural e economia criativa, outra diz 

respeito ao caráter estatístico de resultados concretos sobre o mercado de trabalho criativo. No primeiro caso, 

observa-se uma abordagem que perpassa a história e envolve concepções fundamentalistas sobre a utilização da 

cultura no processo de transformação e desenvolvimento humano, analisada à exaustão dentro da concepção da 

Teoria Crítica.  No segundo caso, a abordagem refere-se a cultura no sentido da criatividade, submetida à análise 

com fins visivelmente mercadológicos, no sentido do desenvolvimento socioeconômico, representados em dados 

estatísticos referentes a performance da economia criativa no estado. Os resultados desta pesquisa sinalizaram 

para a necessidade de políticas públicas voltadas ao fomento de atividades relacionadas à criatividade alagoana, 

uma vez que o número de trabalhadores desempregados no mercado de trabalho tem crescido consideravelmente 

nos últimos anos. Por outro lado, a criatividade tem representado uma alternativa bastante atraente para os 

problemas de ordem econômica.  Conforme dados mais recentes da Firjan (2016), houve um aumento percentual 

de participação dos empregados criativos no total de empregados do estado entre 2013 à 2015, passando de 0,7% 

para 0,8%, número expressivo se considerado o número total de profissionais que atuam na formalidade em 

outras áreas. Apesar disso, a remuneração média mensal dos profissionais criativos, nesse mesmo período, caiu 

de 4701 para 4174. Só até 2015, o número desses trabalhadores, ou profissionais criativos representava mais de 

quatro mil e cem pessoas ocupadas no estado. Vale lembrar que esses números se referem apenas aos 

profissionais formais, haja visto ainda ser imensurável o número de pessoas trabalhando na informalidade, o que 

impossibilitou uma amostragem mais fiel e específica da realidade atual.    
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RESUMO: Percebe-se que o bom desenvolvimento dos universitários no ambiente educacional está ligado 

diretamente a como se sentem na organização. Tomando como base a teoria de Maslow, este estudo tem por 

intuito analisar como as necessidades, motivações e a satisfação dos discentes no meio acadêmico estão sendo 

atendidas. O método utilizado foi a revisão bibliográfica sobre a motivação humana, a teoria procedente de 

Abraham Harold Maslow assim como uma pesquisa de caráter descritiva exploratória, com uma amostra de 100 

entrevistados, junto ao corpo estudantil da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus Arapiraca. Os 

resultados obtidos indicaram que em relação às necessidades fisiológicas, a qualidade da água e a alimentação 

são os fatores que apresentam os piores índices de insatisfação. No que concerne a segurança os respondentes 

elencaram o trajeto (transporte público) como principal motivo de insatisfação. Quanto às necessidades sociais, 

os estudantes estão satisfeitos com seus vínculos afetivos. Em referência às necessidades de estima e de 

autorrealização apenas a minoria dos estudantes considera seu desempenho acadêmico satisfatório, porém as 

expectativas de elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso (TCC) são animadoras. Em suma, a 

hierarquia das necessidades de Maslow, apesar de suas limitações, viabilizou a conclusão de que os estudantes 

sentem-se motivados no ambiente acadêmico principalmente pela sua  satisfação com os vínculos afetivos, 

planos futuros para o TCC, entre outros fatores e que a suas necessidades fisiológicas, de estima e de 

autorrealização ainda não estão sendo saciadas satisfatoriamente.  

 

PALAVRAS CHAVE: motivação, hierarquia, universidade. 

  

Maslow's Pyramid and human needs: relations and analysis of satisfaction 

in academic scope 

ABSTRACT: It is noticed that the good development of the university in the educational environment is 

linked directly to how they feel within the organization. Based on Maslow's theory, this study aims to analyze 

how the needs, motivations and the satisfaction of the students in the academic environment are being met. The 

method used was the bibliographical review on human motivation, the theory from Abraham Harold Maslow as 

well as an exploratory descriptive research, with a sample of 100 interviewees, with the student body of the 

Federal University of Alagoas (UFAL), Arapiraca campus. The results indicated that in relation to the 

physiological needs, water quality and food are the factors that have the worst indices of dissatisfaction. As far 

as security is concerned, the respondents listed the route (public transport) as the main reason for dissatisfaction. 

As for social needs, students are satisfied with their affective bonds. In reference to the need for esteem and self-

fulfillment only the minority of students considers their academic performance satisfactory, but the expectations 

of the elaboration and presentation of the TCC are encouraging. In short, Maslow's hierarchy of needs, despite its 

limitations, made it possible to conclude that students feel motivated in the academic environment mainly 

because of their satisfaction with the affective bonds, future plans for final paper, among other factors and that to 

their physiological, esteem and self-fulfillment needs are still not being satiated satisfactorily. 

KEYWORD: motivation, hierarchy, university. 
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INTRODUÇÃO 

 
A satisfação e a motivação na instituição de ensino são imprescindíveis para que os estudantes tenham as 

melhores experiências, não somente em relação a seus desempenhos de caráter acadêmico, quanto em suas 

relações interpessoais. Por sua grande importância nas organizações a motivação e a satisfação vêm sendo objeto 

de diversos estudos ao longo dos anos. 
Uma das mais renomadas teorias da área da motivação amplamente discutida por estudiosos do 

comportamento humano nas organizações é a Hierarquia das Necessidades de Maslow. De acordo com 

MAXIMIANO (2004, p.267) “a palavra motivação (derivada do latim motivus, movere, que significa mover) 

indica o processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca 

algum tipo de ação ou comportamento humano”. Nesse sentido, a Teoria de Maslow procura através da 

classificação das necessidades humanas ajudar na compreensão do que provoca o comportamento do indivíduo. 

A Teoria de Maslow propõe que os seres humanos possuem uma gama de necessidades, estas que podem 

ser dispostas hierarquicamente em cinco categorias de acordo com o grau de importância que possuem. São elas: 

fisiológicas, segurança, sociais, auto-estima e auto-realização. A distribuição dessas necessidades pode ser 

observada conforme a pirâmide abaixo: 

 

FIGURA 1 – Hierarquia das necessidades segundo Maslow. 

 
 Fonte: CHIAVENATO (2003, p.331). 

 

HESKETH e COSTA (1980, p.59) assinalam que “conforme o seu conceito de premência relativa, uma 

necessidade é substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em que começa a ser satisfeita”. 

Desta forma, por ordem decrescente de premência, as necessidades estão classificadas também em inferiores e 

superiores. Acerca disso ZANELLI et al (2014, p. 177) mencionam: 

 

As inferiores seriam as necessidades fisiológicas (indispensáveis à sobrevivência do 

indivíduo e da espécie) e as de segurança (vinculadas à proteção contra perigos e 

ameaças externas). As superiores, por sua vez, seriam as necessidades sociais 

(atinentes ao pertencimento e à aceitação de outras pessoas e grupos humanos), às 

necessidades de estima (busca de status e valorização social) e as de autorrealização 

(condição máxima de crescimento pessoal e de busca contínua pelo 

autoaperfeiçoamento).  

 

 

Relacionando as necessidades apresentadas acima com a realidade vivida pelos discentes da UFAL, 

pode-se dizer que as necessidades fisiológicas seriam o conforto físico das dependências tais como a sala de 

aula, laboratório, biblioteca, a alimentação com preço acessível, o espaço para lazer e descontração como praça, 
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bancos, arborização, a qualidade da água potável e a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais 

(rampas de acesso, portas largas, sinalização para deficientes visuais e etc.). Em relação à necessidade de 

segurança é possível elencar a estrutura física do campus, sua segurança interna, transporte - segurança no trajeto 

- e a seguridade de bolsas e auxílios como características necessárias. Tendo em consideração as necessidades 

sociais pode-se citar como exemplo a interação com os professores, participação de projetos sociais, amizade 

com os colegas entre outros. Dentre as necessidades de estima é plausível listar as boas apresentações em 

congressos, boas notas, elaboração de artigos, reconhecimento dos docentes, reconhecimento dos técnicos, 

reconhecimento na comunidade acadêmica, estágios obrigatório e não obrigatório. E por fim as necessidades de 

autorrealização que seriam as possibilidades de adquirir uma rede de contatos profissional, a perspectiva de 

conquista do diploma, a possibilidade de trabalho remunerado após o término do curso, além da perspectiva de 

sucesso na elaboração e apresentação do tcc. 

Na Teoria de Maslow quando as necessidades inferiores são satisfeitas, o comportamento do indivíduo 

passa a ser gerenciado pelas necessidades superiores. No entanto, uma necessidade de nível inferior pode voltar a 

predominar no comportamento se esta deixar de ser satisfeita, em outras palavras “a necessidade mais premente 

monopoliza o indivíduo e o leva a mobilizar as diversas faculdades do organismo para atendê-la.” 

(CHIAVENATO, 2014, p.322). 

Para motivar um indivíduo é preciso identificar em qual nível da pirâmide ele se encontra e voltar à 

satisfação do mesmo para este nível ou para o superior. Ainda sobre o assunto os autores ressaltam que embora 

não tenha sido comprovada cientificamente, a Teoria de Maslow teve grande aceitação e se tornou uma das 

teorias mais populares quando se trata de motivação. A razão desta aceitação “é a sua simplicidade e a 

equivalência entre a pirâmide hierárquica organizacional e a forma de apresentação também em pirâmide da 

sequência das necessidades motivacionais.” (LUCAS e DAL´COL, 2013, p.10-11). 

O estudo da Teoria de Maslow se mostra importante, pois permite compreender a motivação sob a 

perspectiva das necessidades humanas. É, portanto, indispensável para a identificação dos fatores que indicam o 

grau de satisfação do indivíduo. Na universidade, a análise desses fatores é fundamental para avaliar se as 

necessidades estão sendo devidamente supridas, de modo a tornar a motivação do estudante constante e a partir 

daí realizar posteriores estudos ressaltando os pontos que precisam ser melhorados para garantir o melhor 

rendimento do discente. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas e de campo.  A 

pesquisa bibliográfica foi realizada com base em livros da área de Administração e artigos online sobre o tema. 

A pesquisa de campo se deu através da aplicação de questionários na Ufal – Campus de Arapiraca, com o 

objetivo de medir o nível de satisfação dos universitários em relação aos aspectos inerentes da universidade, 

fundamentando-se na pirâmide das necessidades de Maslow. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi realizada com o intuito de estimar o nível de satisfação dos discentes quanto às 

necessidades inerentes à universidade, adotando como referência a pirâmide de Maslow. Para melhor demonstrar 

os resultados a pesquisa apresentada neste trabalho possui caráter descritivo exploratório.  

Entende-se por descritiva as técnicas de pesquisa que segundo GIL (2008), em seu livro Métodos e 

técnicas de pesquisa social, têm como objetivo “esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” e tem-se por descritiva a 

pesquisa que visa primordialmente a “descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Dessa forma, pretende-se esclarecer como estão sendo satisfeitas as 

necessidades dos estudantes – relacionando-as com a teoria de Maslow – e através do embasamento em revisão 

bibliográfica, descrever, analisar e relacionar os resultados obtidos.  

Como instrumento de coleta de dados,  foram utilizados questionários de caráter objetivo, possuindo 

cinco questões, cada uma referente a um nível específico de necessidades dos estudantes (com base na teoria de 

Maslow), contando com quatro opções de resposta seguindo a classificação: (1) insatisfeito, (2) pouco satisfeito, 

(3) satisfeito e (4) muito satisfeito. O referido questionário foi aplicado a uma amostra aleatória populacional de 

100 estudantes nas dependências da UFAL campus de Arapiraca, no período do mês de junho do ano decorrente.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através da pesquisa foi possível analisar pelo método quantitativo e qualitativo, qual o nível de satisfação 

dos universitários, baseado no modelo de Maslow, em relação às necessidades fisiológicas, de segurança, social, 

de estima, e de autorrealização. Foi possível constatar que nas necessidades fisiológicas elencadas no 
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questionário tais como: conforto das dependências, espaço para lazer, qualidade da água, acessibilidade e 

alimentação com preço acessível, estas não são sanadas de forma plena de acordo com os entrevistados. Não são 

proporcionadas ao corpo discente condições satisfatórias para que as necessidades que estão na base da pirâmide 

de Maslow sejam sanadas, e mostra-se evidente que um olhar mais humanizado para essas carências básicas, 

pode proporcionar a saciedade das necessidades superiores da pirâmide, as quais só poderão ser sanadas de 

forma satisfatória, caso as necessidades fisiológicas sejam supridas. Dentre os itens apresentados, a qualidade da 

água e a alimentação são os que apresentam os piores índices de insatisfação com representação de 61% e 67% 

nessa ordem. Tendo em vista que as necessidades fisiológicas “constituem o nível mais baixo de todas as 

necessidades humanas, mas de vital importância” (CHIAVENATO, 2003, p. 330) e ainda que segundo 

HESKETH e COSTA (1980, p. 60), “ao não serem supridas de forma eficaz, podem bloquear o desempenho em 

relação ao nível hierárquico na pirâmide de Maslow”, os estudantes estão insatisfeitos, pois as condições básicas 

para subsistir na organização, não estão sendo saciadas tal qual o esperado favorecendo o surgimento de 

dificuldades no alcance do próximo nível da pirâmide. 

Em relação às necessidades de segurança os respondentes afirmaram, em sua maioria, que estão pouco 

satisfeitos ou satisfeitos com a estrutura física do campus, a segurança no trajeto (transporte), segurança do 

campus e seguridade de bolsas e auxílios. O item do questionário com maior índice de insatisfação foi em 

relação à segurança no trajeto (transporte público). Com este segundo nível das necessidades os estudante 

percebem uma segurança razoavelmente satisfatória no campus, porém o transporte para a universidade 

apresenta risco para a sua integridade e a de seus bens materiais. Segundo HESKETH e COSTA (1980), a 

necessidade de segurança refere-se à “ queixa relativas à própria segurança física, estabilidade, necessidades as 

quais geralmente não são sanadas eficazmente”. De fato é crível que as necessidades de segurança têm grande 

relevância no comportamento humano, e o quão importante é suprir essa necessidade. Visto que de acordo com 

os entrevistados na pesquisa, esta necessidade não está sendo sanada no que se refere ao transporte público, 

pode-se atribuir esse fato aos índices de criminalidade nas imediações do campus, que tornam-se fatores 

consideráveis para justificar a falta de segurança durante o trajeto. 

O ser humano precisa amar e pertencer a algum grupo social, todos querem estar inseridos em algum 

lugar. Com isso, podemos definir necessidades sociais como o desejo de pertencer, ser inserido. Nos itens 

dispostos no questionário estão a: interação com os professores, amizade com os colegas e participação em 

projetos sociais. O índice com maior satisfação foi a amizade com os colegas que foi apontada como uma 

necessidade que está entre satisfeita e muito satisfeita (55% e 28% respectivamente). Já a interação com os 

professores varia entre pouco satisfeito e satisfeito na opinião dos respondentes (35% e 51% nesta ordem). Por 

fim, a participação em projetos sociais varia entre insatisfeito, pouco satisfeito e satisfeito. Afirmando esse 

resultado, CHIAVENATO (2003, p. 330) relata essa necessidade de forma semelhante ao que foi dado como 

resposta pelos entrevistados: “Dentre as necessidades sociais estão a necessidade de associação, de participação, 

de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e de amor”. Diante disso, vemos o quão 

importante é sanar essa necessidade, visto que, ciclos de amizades, interação social contribuem de forma 

significativa para os estudantes. Quando esta necessidade não é atendida gera-se a frustração no indivíduo o que, 

por sua vez, resulta em isolamento social, dificuldade de adaptar-se socialmente, desmotivando o estudante. 

Como visto nos resultados os respondentes sente-se muito bem afetivamente na instituição e isso gera o 

sentimento de pertencimento àquele lugar, um bem estar que motiva e leva ao próximo nível da hierarquia. 

No questionário os itens como: boas apresentações em congressos, boas notas, elaboração de artigos, 

estágio obrigatório e não obrigatório, reconhecimento dos docentes, reconhecimento dos técnicos, 

reconhecimento na comunidade acadêmica, foram considerados pelos respondentes como necessidades de estima 

em que estão pouco satisfeitos. Apenas 6% dos respondentes afirmaram que estão muito satisfeitos em relação a 

ter boas notas e ter reconhecimento dos docentes em seu desempenho acadêmico. As necessidades de estima 

estão “relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Envolvem a auto apreciação, a 

autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de status, de prestígio e de consideração”, ou 

seja, a estima é uma necessidade que mexe muito com a motivação interna das pessoas é ela que nos faz sentir 

que somos reconhecidos pelo que fazemos e nos move a desenvolver bem os trabalhos, obtendo desempenhos 

satisfatórios, e tendo crescimento pessoal cada vez maior. E de acordo com os resultados do questionário os 

estudantes vêm a universidade como um viés pelo qual podem desenvolver suas competências e habilidades, 

porém essa demanda ainda não está sendo plenamente sanada. Todavia pode-se ver também que uma pequena 

parcela está plenamente satisfeitas com seu desempenho na universidade, mas infelizmente ainda não é a 

maioria. O prejuízo que a frustração dessa necessidade pode acarretar é o sentimento de inferioridade, fraqueza, 

dependência e desamparo, que, por sua vez, podem levar ao desânimo ou a atividades compensatórias. 

(CHIAVENATO, 2003, p.330) 

No último grau hierárquico da teoria das necessidades de Maslow encontra-se a necessidade de 

autorrealização que são as “necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da hierarquia. Estão 

relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa 

pelo impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre mais do que é e de vir a ser tudo o que pode ser”. Pode-se 
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perceber nas respostas dos questionários que a maioria dos respondentes estão insatisfeitos (27%) e pouco 

satisfeitos (50%) com a possibilidade de obter rede de contatos profissional dentro da universidade e no que diz 

respeito à possibilidade de obter trabalho remunerado ao concluir o curso, 33% estão insatisfeitos enquanto 46% 

estão pouco satisfeitos. Já em relação à perspectiva de conquista do diploma e perspectiva de sucesso na 

elaboração e apresentação do TCC a maioria está entre pouco satisfeito e satisfeito. Analisando estes indicadores 

pode-se perceber que os discentes em sua maioria estão percebendo ainda dentro da universidade que as 

oportunidades de emprego estão um pouco mais reduzidas e não estão conseguindo adquirir contatos 

profissionais que possam contribuir para sua carreira no mercado de trabalho. CHIAVENATO (2003, pág. 330). 

 Além disso, durante toda análise dos resultados percebeu-se que os estudantes não estão conseguindo, em 

sua maioria, alcançar o último nível da pirâmide que é a tão almejada autorrealização de forma satisfatória, 

apenas conseguem satisfazer parte dela, justamente pelo fato citado anteriormente de que as necessidades 

superiores da pirâmide só serão supridas se as anteriores forem sanadas de forma eficaz. Não há possibilidade da 

necessidade de autorrealização ser suprida se a fisiológica deixar de ser sanada. Com isso, tem-se uma 

hierarquização das necessidades mal realizada, sem o mínimo de condições para chegar-se no nível mais alto 

dela. Fazendo uma comparação à vida: é como um indivíduo o qual não viveu todas as fases de sua existência, 

pulou etapas, logo, chegou na fase adulta sem estrutura psicológica para agir como tal. Da mesma forma são as 

necessidades, quanto mais forem supridas de forma a deixar o indivíduo pleno, mais preparado ele será, porém 

se não for realizada como deve ser, haverá uma ausência de algo mal satisfeito. Não conseguem também atingir 

a saciedade de suas necessidades de forma plena em todos os níveis. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Portanto, visto que este trabalho teve como objetivo medir o nível de satisfação dos estudantes e  traçar 

um paralelo entre a teoria de Maslow e a realidade dos discentes da UFAL Campus Arapiraca, verificamos que 

os níveis de satisfação com relação às necessidades fisiológicas, de segurança, estima e auto realização são 

relativamente baixos, enquanto que, no que diz respeito às necessidades sociais, o nível de satisfação apresenta-

se razoável. Mediante a isso, é possível identificar o perfil de um estudante insatisfeito com sua alimentação, 

horário de sono e conforto em ambiente educacional, que se sente um tanto inseguro dentro da universidade e 

principalmente a caminho dela, que se encontra razoavelmente insatisfeito com sua carreira acadêmica e acredita 

que as oportunidades de conseguir um emprego bem remunerado são poucas. Em contrapartida a isso, boa parte 

dos estudantes sentem-se motivados para a realização de seu trabalho de conclusão de curso (TCC), e estão 

satisfeitos quanto às relações interpessoais e a interação entre grupos sociais.  

Com isso, constata-se a importância do papel da universidade como entidade fundamental nos critérios de 

satisfação dos estudantes, sendo ela responsável pela construção da base profissional do indivíduo e que suas 

experiências serão reflexo do tipo de profissional que o estudante venha a ser futuramente, portanto é 

imprescindível a melhoria contínua de problemáticas, tais como as abordadas neste artigo. A partir desta análise 

é possível realizar estudos posteriores mais aprofundados com objetivo de identificar quais atitudes a 

universidade pode tomar para que a experiência acadêmica dos estudantes seja melhorada, fazendo o 

levantamento de dificuldades mais específicas no cotidiano da organização. Porém é essencial uma parceria entre 

estudantes (através das pesquisas) e universidade, para que após as pesquisas e os resultados sobre tal questão, 

sejam tomadas decisões que possam modificar o cenário atual em relação às necessidades, mudar a forma 

ineficiente como elas estão sendo sanadas.  

Ao longo da elaboração da pesquisa, houveram alguns obstáculos como, por exemplo, as dificuldades 

encontradas para identificar quais necessidades da vivência dos estudantes no meio acadêmico, poderiam ser 

relacionadas aos devidos níveis da pirâmide, bem como quais dessas necessidades seriam dispostas no 

questionário, para que os respondentes atribuíssem o seu nível de satisfação. 

Mesmo sendo uma pesquisa em escala reduzida, levando em consideração a quantidade de discentes na 

referida universidade, é evidente a necessidade de melhorias, para que sejam preparados futuros profissionais 

cada vez melhores, assim como uma excelente oferta de cursos e principalmente para mudar o quadro atual 

pesquisado e apresentado neste artigo. 
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RESUMO: Este trabalho aborda a importância da redução das externalidades negativas proveniente de custos 

na geração de resíduos sólidos, através de uma cobrança no descarte utilizando-se de taxas ou tarifas, como 

também da aplicação da educação ambiental na sociedade, para obter a redução no descarte desses resíduos. 

Com o foco na manutenção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Alagoas (PERS-AL). O plano, ainda 

incipiente, mostra-se com potencial para adoção de tal mecanismo, embora não seja algo habitual na sociedade 

alagoana. O Trabalho apresentou uma modelagem microeconômica simplificada através da literatura e simulação 

do comportamento do consumidor, onde se constatou que através da taxação ou tarifação os custos 

socioambientais podem ser de certa forma, internalizados fazendo com que o indivíduo reduza o volume de 

resíduos sólidos domiciliares descartados, como também diagnosticou o papel fundamental da educação 

ambiental na interpretação das sinalizações para manutenção e desenvolvimento do PERS-AL.  

 

PALAVRAS CHAVE: Lixo, Economia, Desenvolvimento. 

Collection of household solid waste disposal: A sustainable proposal for 

Pers-AL 

ABSTRACT: This paper discusses the importance of reducing negative externalities from costs in the 

generation of solid waste, through a collection discarding using rates or tariffs, as well as the application of 

environmental education in society, to obtain a reduction in the disposal of these Waste. With focus on the 

maintenance of the State Plan of Solid Waste of Alagoas (PERS-AL). The plan, still incipient, shows itself with 

potential for adoption of such a mechanism, although it is not usual in Alagoas society. The work presented a 

simplified microeconomic modeling through the literature and simulation of consumer behavior, where it was 

found that through taxation or charging the social and environmental costs can be somehow internalized, causing 

the individual to reduce the volume of discarded household solid waste, But also diagnosed the fundamental role 

of environmental education in interpreting the signs for maintenance and development of PERS-AL. 

 

KEYWORD: Trash, Economy, Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a importância da internalização dos custos provenientes da geração de resíduos 

sólidos, através de taxas
49

 ou tarifas
50

, como também da educação ambiental, para assim obter a redução dos 

resíduos e manutenção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Alagoas (PERS-AL). 

 O trabalho traz a problemática das externalidades negativas, e a reflexão de dois principais 

questionamentos norteadores: 

• Como as taxas ou tarifas podem reduzir a produção de resíduos? 

• E qual o papel da educação ambiental dentro do modelo de internalização dos custos?   

                                                           
49

 Taxa é um tipo de tributo cobrado pelos Municípios, Estados e a União.  
50

 Tarifa é um preço público cobrado, normalmente, por uma empresa que possui concessão pública. 
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A questão ambiental no mundo ganhou dimensões globais, sendo isso referenciado pelas conferências 

coordenadas pela ONU, como a Conferência de Estocolmo de 1972, e a Eco-92, essa realizada no Brasil na 

cidade do Rio de Janeiro.  Essa dimensão deveria sensibilizar e compelir gestores públicos a adoção de políticas 

que anulem, e/ou atenuem e/ou minimizem problemas ambientais e seus impactos causadores de externalidade 

negativa, uma das formas das falhas de mercado. Essas representam situações que o mercado sozinho não 

consegue resolver, por isso uma falha. (KOTLER, 2015). Dessa forma, esse artigo cumpre essa tarefa de buscar 

soluções de políticas para sanar um problema ambiental gerado pelos resíduos. 

Atualmente, o PERS-AL ainda encontra-se em fase inicial, e uma das ações legais que podem garantir o 

financiamento dos consórcios intermunicipais, embora não seja uma ação presente na sociedade alagoana, está 

na cobrança de uma tarifa ou taxa para os resíduos sólidos, porém este trabalho vem apresentar como tal 

arrecadação pode ter um papel mais significativo no viés da sustentabilidade, do que meramente no 

financiamento da gestão destes resíduos urbanos domiciliares. 

A nossa geração consumista tende a fazer pressões sobre o meio ambiente, e cada vez mais é preciso 

internalizar todos esses impactos nas produções e alocações desses recursos, conforme Zaneti; Sá (2002). 

Nos últimos tempos, a sociedade capitalista tem poluído a natureza pelo consumo 

exagerado de produtos industrializados e tóxicos que, ao serem descartados, 

acumulam-se no ambiente, causando danos ao planeta e à própria existência 

humana. A produção de resíduos em larga escala - entenda-se não só no sentido de 

resíduos sólidos, mas também no sentido social: miséria, fome e exclusão - 

caracteriza a sociedade de consumo que vem do século passado e avança neste início 

do terceiro milênio. (ZANETI; SÁ, 2002, p.1) 

 A pressão antrópica leva ao final das contas a alimentar os efeitos negativos das mudanças climáticas. 

Diante dessa realidade, o objetivo essencial deste estudo é, pois, apresentar como funciona o processo de taxação 

ou tarifação no comportamento do poluidor, apresentando sua dinâmica a luz dos conceitos microeconômicos de 

internalização dos custos, com uma abordagem individual no consumidor, para assim mostrar, que além de gerar 

capital de financiamento, tal ação teria o poder de reduzir a produção de resíduos sólidos, com o foco no PERS-

AL. Outro fator importante neste trabalho consiste em situar o impacto da educação ambiental para um alcance 

mais eficiente desse mecanismo, principalmente na inserção da filosofia ambiental no indivíduo poluidor, e 

consequentemente sua melhor interpretação das sinalizações desse novo sistema proposto. 

Para alcançar esses objetivos, utilizou-se como recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica, de 

autores como May (2010), Jacobi (2006) Barbieri (2011), Varian (2006) dentre outros, assim como uma breve 

modelagem para caracterizar as virtuais ações do poluidor para melhor visualização do que está proposto no 

trabalho. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Esse ensaio segue alguns procedimentos metodológicos. E se apresenta em três aspectos. Tem uma 

natureza normativa no sentido de que tem a preocupação de tentar formular políticas.  Além de definir opções 

nesse quadro. Um segundo aspecto é seguir uma abordagem dedutiva em uma parte do trabalho, quando formula 

uma função utilidade Cobb-Douglas com uso de restrição orçamentária com vistas até utilizar elementos de uma 

Equação de Slutsky com efeito-subistituição e efeito-renda. Essa parte caminha em uma forma de abordagem 
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exploratória no sentido de tentar montar por essa via uma forma de apresentação da questão, mas suscetível as 

desejáveis ponderações críticas de outros pesquisadores. Mais especificamente, a pesquisa exploratória caminha 

naturalmente por novas formas, e roteiros de pesquisa, ou caminhos ainda não pesquisados que  geralmente 

precisam de acertos e correção, ajustes. Por fim, a metodologia é mais dedutiva, pois não trabalha com dados 

empíricos. E procura com seu método deduzir resultados válidos. Embora, esse caminho seja frequentemente 

acusado de ser reducionista para uma linha de pesquisa.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para mostrar como a taxação ou tarifação pode internalizar os custos e reduzir a produção de resíduos, 

no ambiente geral, recorremos primeiramente ao modelo de solução pigouviana para correção de externalidades 

negativas.  

 

Gráfico 01: A solução pigouviana 

 

Fonte: adaptada de MAY (2010). 

 

O gráfico 01 apresenta a solução das externalidades negativas pigouviana, no qual consiste em adicionar 

um tributo para reparar os custos sociais para cada unidade produzida. No ponto A tem-se o mercado em 

equilíbrio parcial, onde a curva de oferta representada pela soma dos custos marginais de produção global das 

empresas privadas (CMgP) é igual à curva de demanda, que representa a soma das demandas individuais de cada 

consumidor, ou seja, trata-se de um mercado em concorrência perfeita, e até então, neste ponto sem 

externalidades, logo configurando um ponto Ótimo de Pareto, porém na eventualidade de uma externalidade, e 

sendo a soma desses custos do tamanho entre os pontos F e B o Estado deveria intervir adicionando os custos 

marginais sociais (CmgS) ao CMgP o que deslocaria tal curva para cima, encarecendo os produtos (X), onde os 

preços (P) de P0 passariam para P1, reduzindo assim a demanda do consumidor de X0 para X1, logo um novo 
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equilíbrio encontrar-se-ia no ponto B e neste ponto retornar-se-ia o Ótimo de Pareto, onde os consumidores 

pagariam um preço realista pelo produto.   

Neste contexto, percebe-se uma extrema dificuldade apresentada neste modelo, como por exemplo, de 

quantificar tais valores dado os pressupostos da existência do livre mercado, ou a obtenção do preço “realista”, 

que é deveras abstrato, assim como a mensuração das externalidades e os custos sociais. Toda via o modelo 

propõe algo inovador e bastante útil que é a tentativa de precificação para os agentes econômicos reduzirem de 

certa forma os impactos provocados. Embora existam diversos estudos reais usando tal mecanismo como 

referência.  

No amálgama dessas discussões May (2010) expressa bem uma pensamento que apresenta a precificação 

como o melhor caminho para o momento em decorrência do sistema vigente e o atual comportamento social; 

Reconhece-se, entretanto, que é uma ficção a concepção de uma curva suave de 

custos marginais de degradação, que ignora o fato de que impactos ambientais 

evoluem de modo imprevisível devido à existência de efeitos sinérgicos, de 

“thresholds” e de reações defasadas. Mas permanece o princípio de que a política 

ambiental mais eficiente e aquela que cria condições, por meio da precificação, para 

que os agentes econômicos internalizem os custos da degradação que provocam. 

(MAY, 2010, p.11).   

Nesta perspectiva, constata-se que a cobrança de resíduos dentro do PERS-AL, com seu carácter de 

precificação, poderia servir da mesma forma para redução das externalidades e consequentemente da redução 

dos resíduos sólidos domiciliares.  

A princípio pode se imaginar que a taxação ou a tarifação do indivíduo poluidor domiciliar reduziria a sua 

produção de resíduos sólidos, dado uma redução no seu orçamento, que causaria uma retração no seu consumo, 

no entanto, essa visão está incompleta, segundo Pindyck (2006) esse mecanismo seria caracterizado por um 

efeito renda e um efeito preço, que embora ocorram ao mesmo tempo e de modo complementar é mais útil 

analisá-los de modo distinto. 

À luz da Microeconomia, pode-se formular um modelo que demonstre de modo simplificado essa 

situação. O modelo proposto trabalhará na suposição da ação de um indivíduo, este que representará os demais 

indivíduos desse ambiente, e que sua função utilidade seja dada por: 

 U (X1, X2) = X1
0, 67

 X2
0, 33

                                                                                   (1) 

Onde X1 representa a cesta de bens que geram resíduos sólidos como: Copos descartáveis, produtos em 

embalagem PET
51

, produtos em embalagem cartonada e etc. Os bens da cesta X2 são os que não produzem
52

 

resíduos, são, por exemplo: Copos de vidro, produtos em frascos retornáveis, alimentos adquiridos sem 

embalagem etc. Para concluir, será admitido também, que cada unidade adquirida represente 1 kg de resíduo, 

como também, que o seu preço unitário seja de R$ 1,00.  

                                                           
51

    Poli(Tereftalato de Etileno). 
52

    Todo bem tende a gerar resíduo, esses bens produzem muito pouco, logo para simplificar o modelo seus 

valores serão desconsiderados.  
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Supondo, que, com uma renda de R$ 800,00 o indivíduo irá demandar 536 unidades de X1 e 264 de X2, 

logo produzirá 536 kg de resíduos, se houver uma taxação ou tarifação de R$ 0,10/kg terá um corte de R$ 53,60 

no orçamento, onde provavelmente, ira reconhecer sua nova renda como R$ 746,40 consumindo agora 

aproximadamente 500 unidades de X1 e 246 de X2, ou seja, a cobrança sobre o resíduo, a priori reduziria de 536 

kg para 500 kg, mas essa é, como já comentada, uma visão incompleta, pois, sendo a cobrança uma precificação 

dos bens que produzem resíduos, ou seja, uma internalização dos custos, não se pode apenas deslocar a reta 

orçamentária de modo paralelo, afinal, se o individuo não consumir a cesta de bens X1 sua renda não sofrerá 

nenhuma contração, faz-se necessário, portanto, a educação ambiental como instrumento para tal discernimento.  

Assim o comportamento deve implicar no efeito preço inicialmente, logo se sugere o efeito de 

substituição de Slutsky, que segundo Varian (2006), gira-se a reta orçamentária envolta do ponto original, do 

ponto A para o ponto B, onde os preços se alteram, mas o poder aquisitivo deve permanecer constante, para que a 

cesta original permaneça acessível; só então se desloca a reta orçamentaria no efeito renda, até o efeito total, 

como apresenta o gráfico 02.  

Gráfico 02: Efeito substituição de Slutsky 

 

Fonte: adaptada de VARIAN (2006). 

O efeito total, portanto conforme o gráfico 02, passa do ponto A para o ponto C, onde o consumo do bem 

X1 é reduzido de 536 para 487 unidades. Assim, é possível compreender como tal cobrança é capaz de reduzir os 

impactos ambientais, e promover um desenvolvimento mais sustentável para Alagoas, embora tal mecanismo 

tenha efeitos ainda maiores com a adoção de uma educação ambiental que servirá de sinalização para os 

indivíduos desse sistema. 

Segundo Barbieri (2011) A educação ambiental se faz necessária para os avanços no desenvolvimento 

sustentável, de maneira multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, desde que trabalhando em uma 

mesma sintonia, porém é certamente um trabalho de longo prazo.  
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CONCLUSÃO  

Diante do exposto, concluiu-se que o sistema capitalista é o responsável pelo estilo de vida consumista da 

sociedade moderna, onde os indivíduos no intuito de maximizar suas satisfações consomem de modo 

irresponsável, gastando e poluindo os recursos naturais, diante deste fato o trabalho abordou uma forma de 

precificar esses abusos, internalizando tais custos no mercado, através de uma cobrança no descarte dos resíduos 

sólidos, para o PERS-AL.      

O PERS-AL enquanto programa incipiente mostra-se com potencial para adoção deste mecanismo, 

embora não sendo algo habitual na sociedade alagoana, trata-se de um fato crescente em todo o Brasil. O PPP 

está sendo, a nível nacional, praticado principalmente na gestão de bacias hidrografias, no entanto o trabalho 

apresenta através de um simplificado modelo microeconômico uma forma viável de sua utilização para o 

descarte de resíduos sólidos em Alagoas. 

Dessa forma constatou-se que através da taxação ou tarifação os custos socioambientais podem ser, de 

certa forma, internalizados fazendo com que o indivíduo reduza o volume de resíduos sólidos domiciliares 

descartados. Por fim, o trabalho apresentou a importância da educação ambiental na interpretação das 

sinalizações desse sistema, que em sintonia com a sociedade será capaz de formar cidadãos com maior 

responsabilidade no consumo e descarte dos resíduos.   
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RESUMO: A importância do sistema agroflorestal não só para produtores rurais como para meio ambiente e 

expansão de seu conhecimento incentivou a pesquisa desse artigo, principalmente por o sistema agroflorestal 

está implantado e gerando resultados em plena Caatinga no sertão sergipano. Este artigo, desenvolvido por meio 

de questionário aberto, com tema relacionado para monografia, tem por objetivo apontar principais desafios 

vencidos para se implantar o sistema agroflorestal do sítio Paêbirú no alto Sertão Sergipano e selecionar 

resultados que podem servir de incentivo e contribuição para disseminação por outros produtores do Sertão 

Brasileiro. Nisto, toma-se como metodologia as resposta sobre a experiência adquirida do produtor rural Marcelo 

Prata durante a implantação e manejo do sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal foi implantado devido ao 

interesse de preservação da Caatinga e seu bioma. No aspecto geral, pode-se afirmar entre os desafios vencidos a 

própria seca regional, a criação de cisternas para captação de água, estratégias para menor escoamento e a 

produção de alimentos sem agrotóxicos e dentre resultados alcançados, o não desmatamento, beneficiamentos 

para o bioma da Caatinga e a produção de alimentos saudáveis para a subsistência que culminam para 

disseminações com as mesmas características ambientais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Alimento Saudável; Produtores Rurais; Sistema Agroflorestal; Sertão; Sergipe. 

 

Agroforestry System of the Paêbirú Site in Alto Sertão Sergipano (Gararu) 

Generates Contributions to Disseminate in the Full Caatinga 
 

ABSTRACT: Agroforestry system importance not only not also for farmers as  environment and the of its 

knowledge expansion encouraged of this academic paper research, primarily to agroforestry system is 

implementing  and  deriving  results in the Caatinga biome in the Sertão Sergipano territory. This academic 

paper, elaborated by means of  free questionnaire, with  theme related for academic monographs, have objective 

identify basic challenges overcome to implement the agroforestry system in Paêbirú ranch in the Alto Sertão 

Sergipano territory and to results select that can suit boost and contribution to dissemination by other farmers of  

Brazilian Sertão. In doing so, take reference answer is based on the experience the answer methodology about 

experience by farmer Marcelo Prata during agroforestry system implantation and management. The agroforestry 

system was implanted due to interest of Caatinga preservation and its biome. In general, can declare what with  

challenges the regional drought itself,  the creation of cisterns for water abstraction, strategies for lower outflow 

and the food production without pesticides, among the results attained, the non-deforestation, benefits for 

Caatinga biome and wholesome foods production for subsistence  that culminate disseminations with the same 

environmental characteristics. 

 

KEYWORDS: Wholesome Food; Farmers; Agroforestry System; Sertão; Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é resultante de pesquisas com foco em, “iniciativas que podem beneficiar de alguma maneira 

regiões semiáridas do Brasil”, uma região com longos períodos de escassez de chuvas, uma característica 

enfrentada por todos; uns com maiores e outros com menores dificuldades. 

Com aplicação de sistema agroflorestal em regiões favoráveis ou seja, “com frequentes chuvas”, já é 

possível ver, os resultados alcançados. Mesmo através das fontes ou buscas pela internet.  

 A aplicação agroflorestal vem mostrando sua importância com produção de alimentos sem agrotóxicos, 

conservação do bioma, reflorestamento e alternativa de renda; não está sendo diferente com o sistema 

agroflorestal do sítio Paêbiru e seu método de agricultura sintrópica. 

Os sistemas agroflorestais conhecidos como SAF’s é um método de plantio de árvores apropriadas para 

a região e plantas que culminem frutas, legumes e hortaliças, uma forma de produção de alimento mais saudável, 

que busca a preservação de árvores nativas, o manejo sem agrotóxicos, não degradar o solo também evitando 

queimadas, desenvolvendo plantações e reflorestamento, propiciando benefícios socioambientais e 

socioeconômicos. Somado a agricultura sintrópica, onde busca os mesmo objetivos dos sistemas agroflorestais, 

porém com foco na recuperação de áreas degradadas. 

“Com intenção de algo que pudesse gerar subsistência ou até mesmo uma fonte de renda para 

produtores rurais em plena Caatinga”, tendeu a iniciativa da pesquisa; chegando ao conhecimento do sistema 

agroflorestal no sítio Paêbirú.  

O sítio Paêbirú situado na cidade de Gararu interior de Sergipe possui uma extensão de 15 tarefas de 

propriedade de Marcelo Prata, no entanto, o sistema agroflorestal está implantado em 10 das 15 tarefas, ano de 

2017. 

Entretanto, é apresentado como hipótese, o sistema agroflorestal aplicado no sítio Paêbirú, no Sertão de 

Sergipe, pode ser disseminado para outras regiões com as mesmas características ambientais; pois, contribui para 

o bioma da caatinga e fornece alimentos mais saudáveis para a subsistência. 

Sendo assim, o trabalho apresenta o sítio Paêbirú em contexto característico, os desafios para 

implantação do sistema agroflorestal. Posteriormente os resultados alcançados. 

Esses, foram introduzidos para expandir a importância de sistema agroflorestal e para possíveis 

contribuições a produtores rurais do Sertão brasileiro, proporcionando alternativa a ser disseminada. Trazendo 

assim, contribuições socioambiental, acadêmica, e possivelmente de nível socioeconômico. 

 

METODOLOGIA 

A elaboração do trabalho partiu de pesquisa qualitativa e bibliográfica; toma como eixo temático de 

agroecologia, possibilita alternativa de renda para produtores rurais do sertão brasileiro, traz possíveis benefícios 

para a população sertaneja e ajuda a conscientizar a relação homem com a natureza, contribuindo para suas 

futuras gerações.  O conhecimento dos sistemas agroflorestais, saindo de um aspecto amplo; foi observando a 
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possibilidade de implantação no sertão brasileiro, vinculando o possível beneficiamento para a região “do 

semiárido, da caatinga” e produtores rurais locais. 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012) “A caatinga tem um imenso potencial para a 

conservação de serviços ambientais, uso sustentável e bioprospecção que, se bem explorado, será decisivo para o 

desenvolvimento da região e do país”. 

 Observando a necessidade de expansão do conhecimento de sistemas agroflorestais, especificamente 

sua aplicação e contribuição para o Sertão brasileiro, conforme MMA (2015) “Sistemas agroflorestais: o 

caminho para uma vida mais sustentável no sertão”; foi pesquisado sistema agroflorestal aplicado 

especificamente no Sertão; em seguida, encontrado a página Agro floresta Experimental Paebirú, levou ao 

contato com o proprietário Marcelo Prata. 

 A pesquisa partiu para a produção do artigo com dados primários, aplicou questionário aberto e 

entrevistas sobre a experiência adquirida por Marcelo Prata com o sistema agroflorestal aplicado no sítio 

Paêbirú.  

Embasado nisto, a pesquisa iniciou em 2016, prossegue em 2017 e terá continuidade em 2018, como 

monografia para conclusão de curso. 

Assim, a pesquisa elaborou uma descrição das características do sistema agroflorestal e propõe, 

resultados e possíveis contribuições para disseminações no Sertão brasileiro. Todos apresentados nos tópicos 

seguintes. 

 

PERFIL DO SÍTIO PAÊBIRÚ 

O sítio Paêbirú, de propriedade de Marcelo Prata, está localizado no Nordeste do Brasil, tem uma área 

de 15 tarefas a Noroeste do Estado de Sergipe, no município de Gararu, a uma distância de aproximadamente 

161 quilômetros da capital Aracaju.  

 Gararu é uma das setes cidades do alto Sertão Sergipano. Segundo IBGE (2010), tem população de 

11.405 habitantes, densidade demográfica de 17,41 hab/km², no bioma Caatinga e Mata Atlântica. 

 

CARACTERÍSTAS DO SISTEMA AGROFLORESTAL DO SÍTIO PAÊBIRÚ 

A implantação do sistema agroflorestal no sítio Paêbirú, se deu através de seu proprietário Marcelo 

Prata, em 2012, com um objetivo de preservação ambiental, Marcelo buscou proporcionar ao ambiente local a 

iniciativa de implantação do sistema agroflorestal, modelo poli cultor, ou seja, várias culturas agrícolas plantadas 

juntamente. 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

701 

Visto que, a região semiárida em 2012, estava passando por um período de escassez de chuvas, foi 

necessário a escavação de três tanques artesanais e abertura de caminhos no sítio para possibilitar a entrada de 

“carros pipa”, nome regional referente a caminhões de transporte de água, geralmente mais utilizado em período 

de seca, fornecendo água potável para cidades ou povoados que os solicitem. 

Em 2012, o sistema agroflorestal no sítio Paêbirú estava abrangendo 5 tarefas das 15 da área total do 

sítio. 

 Em 2017, o sistema está abrangendo 10 tarefas, um aumento significante para um sistema 

experimental, principalmente por ser desenvolvido em plena Caatinga do Sertão, nisto, esse desafio vem 

mostrando resultados satisfatórios no território Sergipano.  

Diante disso, desenvolveu técnicas que auxilia a busca por captação de água, e aplicou método próprio 

para retenção do solo, também foi necessário realizar adubações no mesmo com intuito de deixa-lo mais 

propício, “regenerado”, à implantação e maturação do sistema agroflorestal a ser desenvolvido. Para reduzir 

evasão da água da chuva rapidamente, foi necessário criar barreiras e nivelamentos de pedras, esses dentre outros 

métodos, contribuem para o sistema agroflorestal atual. 

Ao decorrer de meses, com execuções de atividades específicas de sistema agroflorestal e com 

insistência, os resultados começaram a surgir, a exemplo, o solo mostrando se regenerado, através de técnicas 

experimentais. 

As plantações junto as técnicas de manejo, foram produzindo alimentos sem utilização de agrotóxicos, a 

localidade passou a ser beneficiada com métodos exercidos no sistema agroflorestal do sítio Paêbirú. 

A exemplos, o fornecimento de mudas de plantas; repasses de conhecimentos empíricos para visitantes 

e produtores rurais do município de Gararu- SE e povoados vizinhos. Essas, dentre outras alternativas exercidas, 

somadas a características e contribuições estão descritas nos tópicos seguintes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Alcançar autossuficiência e maturidade de um sistema agroflorestal no bioma da Caatinga, em alto 

Sertão, com área territorial caracterizada por regiões desertificadas devido ao clima semiárido, principalmente 

pelo desmatamento e uso inadequado das terras; exige muito esforço e alternativas, “buscar por técnicas 

essenciais para o aprimoramento agroflorestal”. Tendo em vista, que o processo de implantação e maturação de 

um sistema agroflorestal é longo, mesmo com condições ambientais favoráveis.  

Nesse sentido, o sistema agroflorestal aplicado no sítio Paêbirú, revela em suas características 

fundamentais ter alcançado autossuficiência, e a importância para a localidade em que está instalado. Diante de 

suas perspectivas, um passo significante para disseminações, são as experiências e métodos aplicados, somados 

aos resultados alcançados. Por exemplo, o sistema agroflorestal do sítio Paêbirú vem aumentando as plantações 

de mandacaru sem espinhos, para propiciar maiores resultados financeiros. 
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Em sentido que, segundo Prata (2017), “no semiárido a principal atividade econômica é a pecuária e 

quase sempre, a principal planta destinada para a alimentação do gado é a palma, mas em épocas de seca, os 

sertanejos usam o mandacaru com espinho do bioma caatinga para alimentar o gado”. No entanto, o mandacaru 

com espinho apresenta maiores dificuldades de manejo, “por conter espinhos”.  

Com isso, o sistema agroflorestal do sítio Pâbirú, está possibilitando o fornecimento de mandacaru sem 

espinho a criadores locais de gado; essa cultura em período de seca é muito escassa na região, o que possibilita 

alternativa de renda. 

 Dentre outros benefícios, segue alguns fundamentais pontos com os quadros seguintes. O quadro 1, 

mostra os principais desafios do sistema agroflorestal implantado, as alternativas praticadas e seus resultados 

alcançados. 

Quadro 1. Principais desafios com implantação SAF sítio Paêbirú e seus resultantes (2012 a 2016). 

Desafios 
1.Seca (2012 a 2016); 

2.Delimitar o território para implantação do sistema agroflorestal; 

3.Reduzir escoamento da chuva; 

4.Armazenar e captar água da chuva; 

5.Preservar árvores nativas; 

6.Preparar e manejar o solo para plantar; 

7.Implantação do sistema Agroflorestal no sertão; 

8.Adquirir, implantar e analisar conhecimentos; 

9.Inserir novas culturas agrícolas; 

10.Expandir o sistema agroflorestal implantado; 

11.Conseguir incentivo; 

12.Tornar o sistema agroflorestal autossuficiente 
Alternativas praticadas para superar os desafios 

1.Segundo o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (2015), “O Nordeste tem a 

pior seca dos últimos 30 anos”. O SAF utilizou as técnicas de armazenamento em tanques artesanais e 

gotejamento de água com garrafas pet;  

2.Segundo Prata (2016), não queimou o solo e não arou, porém precisou abrir estrada para construção 

da sede, entrada de veículos e passagem do carro pipa; 

3.Traçou curvas de nível com pedras; 

4.Elaborou escavação de três tanques construídos por Marcelo Prata e seu amigo sem custos de 

produção. Para captar água da chuva abriu canais de escoamento no percurso do solo para os tanques 

artesanais; 

5.Conservação; 

6.Realizou a aquisição de insumos de matéria orgânica para adubação no berços das frutíferas; aplicou 

esterco bovino, folhas oriundas de propriedades de pessoas amigas que não usaram agrotóxicos. 

Manejou aguando, podando, inserindo composto de palma, galhos, mantendo-os e não utilizando 

agrotóxicos; 

7.Aquisição de mudas, gradativamente foi inserido palma, babosa e mandacaru sem espinhos, árvores 

frutíferas e outas espécies; 

8.Empírico, experimental; palestras, seminários e treinamentos; 

9.Plantação de novas espécies; 

10.Duplicação do sistema; 

11.Governo federal e outros; 

12.Fornecer Mandacaru sem espinho e palma. 
Resultados alcançados 
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1.Superou a escassez de chuvas; 

2.Delimitou sem danificar o solo; 

3.O solo absorvendo mais água; 

4.Conseguiu manter o sistema agroflorestal com armazenamentos de 5, 25 e 55 mil litros, a água 

da chuva passou escoar para os tanques: 

5.Manteve todas nativas: 35 umbuzeiros já pertencentes, juazeiro, pereiro, angico, baraúna, 

imburana, catingueira, pau ferro, caraibeiro, mandacaru, facheiro, xique xique, umbuzeiro, 

embira, jurema, barriguda, aroeira, muitas dessas usadas para sombreamento; 

6.Solo regenerado e colheita mais saudável; 

7.Dez tarefas com sistema agroflorestal em plena Caatinga; 

8.Sistema agroflorestal do sítio Paêbirú gerando seus resultados; 

9.Colhe seriguela, cajá, goiaba, umbu cajá, araçá, manjelão, pitanga, acerola, sapoti, romã, 

pinha, carambola, tamarindo, jabuticaba, mamão, abóbora, quiabo, coentro, tomate, maxixe, 

melancia, feijão guandu e mais espécies: moringa oleífera, mandacaru sem espinho, babosa, 

palmas, mesmo em período de seca; 

10.Começou com 5 tarefas em 2012, passou para mais 5 tarefas em 2016 e restam 5 tarefas intactas. 

11.Adquiriu uma cisterna plástica para armazenar água com capacidade de 16 mil litros. Segundo Prata 

(2016), essa contribuição facilitou muito as atividades no sistema; 

12.Autossuficiência do sistema agroflorestal. 
Fonte: O autor (2017) 

Todos os métodos utilizados são essenciais para o sistema agroflorestal, assegurando seu 

desenvolvimento. As experiências instaladas para superar esses desafios, mostram vantagens para serem 

replicadas.  

 

 

DISSEMINAR SISTEMA AGROFLORESTAL NO SERTÃO BRASILEIRO 

 

A implantação de sistema agroflorestal em outras localidades sertanejas, relativamente irá gerar maiores 

contribuições para o bioma da Caatinga, e possível geração de renda, exercendo assim, melhorias 

socioambientais e socioeconômicas; possibilitando para o povo do Sertão brasileiro uma alternativa nos 

momentos de escassez de chuvas e uma possível oportunidade de melhorias. Nesse sentido, o quadro 2, mostra 

as contribuições relativas e as principais alternativas utilizadas. 
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Quadro 2.Principais contribuições do SAF Paêbirú para disseminações no Sertão brasileiro. 

Contribuição relativa Alternativa utilizada 

1.Armazenar e captar água. 

 

Fazer tanques artesanais escavados no solo, curvas 

de nível com pedras para contenção do solo, canais 

de escoamento para os tanques no solo e comprar 

água. 

2.Carro pipa em tempo de seca. 

 

Conforme Prata (2016), um abastecimento com 

carro pipa com uma carga de 9 mil litros custa em 

média R$ 130,00; e dura aproximadamente um 

mês. 

3.Prioridade de utilização da água armazenada em 

tempo de seca. 
Priorizar regar as frutíferas. 

 

4.Menor quantidade de água utilizado em tempo 

de seca. 

Aproximadamente 50 litros semanais, somente nas 

frutíferas. 

 

5.Culturas que não exigem irrigação durante o 

período de seca. 

Palma e mandacaru sem espinho. As nativas não 

são regadas e culturas de inverno não são 

mantidas. Segundo Prata (2016), em caso de 

estiagem culturas agrícolas plantadas no inverno 

não são mantidas a exemplo: abóbora, quiabo, 

tomate. Já umbuzeiro, pé de cajá e seriguela, 

requerem regas mensais nas épocas de seca, mais 

se chover não regamos.  

6.Técnica para regar. Utilizar garrafas pet para gotejar nas plantações. 

7.Associar agricultura a um sistema agroflorestal 

no semiárido. 

 

Além de proporcionar alimento mais saudável e 

beneficiar o bioma, de acordo com Prata (2016), o 

sistema agroflorestal ajuda a agricultura de várias 

formas: Repõe nutrientes, evita excesso de sol nas 

culturas mais frágeis, evita ataque de insetos.  

8.Preservação ambiental. 

 

Conscientização de conservar árvores nativas e seu 

bioma. Há importância das árvores nativas para o 

sistema agroflorestal. De acordo com Prata (2016), 

exemplo: flores de catingueira evita ataque de 

formigas cortadeiras ao sistema, as mesmas se 

alimentam dessa flores; as aroeiras evitam os 

insetos que serram galhos de árvores reduzindo 

ataques as frutíferas. 

9.Contribuição para a fauna. 

 

Insetos, anfíbios, répteis e pássaros de acordo Prata 

(2016), muitas espécies de chegaram no SAF, o 

acolhimento se dá com a oferta de água e o não 

ataque, procuramos deixar os animais a vontade.  
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10.Criação de bebedouros. Para animais e silvestres locais. 

11.Aplicar experiência. Conhecimento empírico. 

12.Fazer regeneração do solo. 

 

Segundo Prata (2017), plantando e já fazendo 

curva de nível, colocando barreiras de pedra ou de 

vegetais como palma e babosa condensadas, pois 

evitam erosão do solo e asseguram a infiltração da 

água em áreas de declive, por seguinte, inserindo 

matéria vegetal a exemplo: folhas, galhos, babosa, 

palma no solo. 

13.Fazer manejos. 

 

Fazer canteiros ou berço de pedra ao redor da 

espécie, podar, regar, cobrir o berço com folhas, 

galhos, composto de palma e babosa especialmente 

nos berços das frutíferas e fazer barreiras de pedras 

para evitar perda do solo quando houver chuva 

forte, assim, ajuda na regeneração do solo e reduz 

a evaporação da água.  

 

14.Combate as Pragas (agrotóxico natural). 

 

De acordo com Prata (2017), faz repelente para 

borrifar nas plantas, mistura, cebola, alho, pimenta 

e acrescenta água; já as folhas de angico, contem 

tanino e se forem postas durante dois dias em água 

e depois despejadas no formigueiro impede por 

muito tempo o ataque; as saúvas fazem estrago.  

15.Fonte de renda para gerar autonomia. 

 

Palma e Mandacaru sem espinhos, são as 

principais fontes de renda. De acordo Prata (2017), 

o mandacaru sem espinho, é uma alternativa viável 

para alimentação animal, pois além de ser mais 

resistente, e uma concentração de proteína maior 

que a palma, não é preciso replantá-lo, é uma 

planta permanente. E também serve como barreira 

em curva de nível, se for plantado adensado.  

16.Culturas de inverno  Melancia, abóbora, tomate, quiabo, maxixe, feijão 

guandu e coentro. 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

O quadro 3, mostra as principais alternativas desenvolvidas no sistema agroflorestal já 

disseminadas.  
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Quadro 3. Práticas e contribuições já disseminadas para localidade e povoados vizinhos 

Contribuições Práticas disseminadas 

1.Reduzir custos e 

proporcionar maturação do 

sistema agroflorestal. 

Cerca viva de mandacaru; o uso de palma e babosa picada nas plantas 

para segurar água e oferecer nutrientes e mais, as receitas de combate 

as pragas, feitas de composto natural. 

2.Cultivo de vários espécies 

vegetais no mesmo local 

(policultura). 

Menciona Prata (2017), no povoado Várzea Nova, duas pessoas estão 

criando o modelo policultura do SAF nos seus quintais. 

3.Sistema de irrigação com 

garrafas pet. 

Menciona Prata (2017), no povoado São Mateus, existe uma 

propriedade que está usando garrafas pet para gotejarem nas frutíferas. 

4.Fornecimento gratuitos 

para a população local. 

Oferece técnica de plantio e manejo, mudas e sementes a localidade. 

5.Criação de outro sistema 

agroflorestal. 

Conforme Prata (2017), o sistema agroflorestal do sítio fomentou a 

criação de outro SAF na escola Estadual Nelson Rezende de 

Albuquerque no povoado São Mateus. 

6.Recepção de visitas. Alunos locais e pessoas de regiões vizinhas 

Fonte: O autor (2017) 

 

ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SAF NO SERTÃO 

Um sistema agroflorestal em plena Caatinga está diretamente ligado a captação e armazenamento de 

água, nessas regiões pode passar meses ou até anos sem ocorrer chuvas, e por cautela, essas e outras alternativas 

tomadas são essenciais. 

Uma estratégia primordial para superar o período de escassez de chuvas de 2012 a 2016, foi a 

escavação de três tanques artesanais durante esse período de seca, possibilitando armazenamento de água para 

auxiliar a manutenção do sistema agroflorestal. 

Figuras 3- Tanque artesanal com capacidade aproximada de 55 mil litros. 

 

     
Fonte: Marcelo Prata – Blog SAF Paêbirú. 
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O período de seca (2012 a 2016) pode ser considerado o maior desafio que o sistema agroflorestal 

enfrentou. Superado com elaboração do método gotejamento de água com garrafas pet e com o armazenamento 

de água nos tanques artesanais. 

Figura 1- Sistema de gotejamento com garrafa pet. 

               
Fonte: Marcelo Prata – Blog SAF Paêbirú. 

 

 

Um incentivo em destaque, foi a contribuição governamental, um apoio essencial para o 

desenvolvimento do sistema agroflorestal na localidade. 

                                  

Figura 7 – Cisterna plástica com capacidade de 16 mil litros 

 

 
 

                                                     Fonte: Marcelo Prata – Blog SAF Paêbirú. 

 

Marcelo Prata, passou a desenvolver curvas de nível com pedras para ajudar na absorção da matéria 

orgânica e de água, principalmente para evitar escoamentos da água chuva, abrangendo para 10 tarefas essa 

técnica.  

Figuras 4 - Curvas de nível com pedras. 

 

    
Fonte: Marcelo Prata – Blog SAF Paêbirú. 
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 Outro método importante é a criação de canais artesanais, para assim, a água da chuva ir diretamente 

para os tanques. 

 

Figura 5 – canais artesanais para escoar água para os tanques. 

  
Fonte: Marcelo Prata – Blog SAF Paêbirú. 

 

Esses, e outros métodos utilizados para desenvolver a conservação e maturação do sistema agroflorestal 

são essenciais para conseguir os resultados e gerar contribuições, por exemplo, a conservação. 

                       Figura 6 – Sistema agroflorestal Paêbirú com preservação de árvores nativas  

 
 

                                                     Fonte: Marcelo Prata – Blog SAF Paêbirú. 

 

A conservação das árvores nativas, contribui para o não desmatamento local, para a Caatinga e seu 

bioma, também são itens fundamentais para a maturação do sistema agroflorestal. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a pesquisa, é perceptível a importância da utilização do sistema agroflorestal para o bioma da 

Caatinga, sua implantação possibilita ao agricultor rural do sertão, a produção de alimento para subsistência 

ecologicamente correto e alternativa de renda. 

Essas alternativas, não possuem a intenção de representar uma fórmula para implantações, mais sim, 

propõe características de apoio tanto para o conhecimento, quanto para colaborar para outros produtores rurais 

do Sertão brasileiro. 

Tendo em vista que a maturação do sistema, pode gerar maiores produções; a disseminação, pode 

contribuir com mais famílias para subsistência e redução do êxodo rural.  
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A produção de abóbora, quiabo, coentro, tomate, maxixe, melancia, feijão guandu, mesmo ainda sendo 

de subsistência, mostram a possibilidade de redução dos gastos com compra de alimentos.  

Marcelo Prata espera fornecer frutas e demais espécies possíveis. Uma expectativa já traçada por ele, é 

a expansão de plantações de mandacaru sem espinhos, pode trazer resultados financeiros, tendo em vista, ser a 

principal cultura implantada “em foco” para geração de renda.    

Através da amostragem de utilização de novas culturas como: seriguela, moringa oleífera, cajá, 

goiabeira, umbu cajá, araçá, manjelão, pitangueira, acerola, sapoti, romã, pinha, carambola, tamarindeiro, 

jabuticaba, mamão; é visível a contribuição tanto para a biodiversidade, reflorestamento, quanto para a expansão 

do sistema agroflorestal. 

Algo significante também, ao se perguntar os principais pontos negativos do sistema agroflorestal a 

Marcelo Prata, o mesmo, afirma que o único entrave, é quando em período de estiagem precisa comprar água, 

porém, afirma que usa o dinheiro da venda da palma para isso.  

O sistema agroflorestal do sítio Paêbirú representa um espaço aberto para experiências e pesquisas, 

tendendo para maiores contribuições socioeconômica, socioambiental e relevado indício de maiores 

contribuições financeiras a longo prazo, “atualmente pode ser considerado um investimento a longo prazo”. 

Nesse sentido, o sistema agroflorestal implantado, já está autossuficiente; vem combatendo a 

desertificação local, contribui para o bioma da Caatinga; tem métodos alternativos de cultivo de espécies 

agrícolas e relativamente pode ser considerado como um incentivo para produtores rurais do Sertão brasileiro.  

Pois, possui diversas contribuições fundadas com a experiência do sistema agroflorestal; somados aos 

resultados alcançados, podem resultar implantação de outros sistemas agroflorestais em regiões com as 

mesmas características ambientais. 
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RESUMO: Este trabalho, de abordagem qualitativa, é um estudo exploratório que se dá no contexto de uma 

pesquisa maior que pretende se aprofundar em elucidar as contradições entre o discurso da sustentabilidade e as 

práticas de uma corporação transnacional. Visa, portanto, a identificação de quais questionamentos à 

sustentabilidade da Vale são possíveis a partir da análise de informações sociais e ambientais publicadas nos 

seus relatórios de sustentabilidade no período de 2007 a 2016. Para tanto, foram analisadas informações 

ambientais e sociais reportadas ao longo de uma década e relacionadas evidências capazes de revelar possíveis 

contradições entre o “dizer que é” e o “ser sustentável”. Conclui-se que houve aumento de impacto ambiental e 

social em algumas categorias, acompanhado de redução dos dispêndios sociais e ambientais realizados pela Vale 

no período. Percebeu-se ainda que a concepção e o estilo de escrita dos relatórios se dão de forma a dar 

visibilidade aos dados que sejam positivos à imagem da empresa ou mesmo atenuantes de possíveis impactos 

negativos. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: desenvolvimento sustentável, relatório de sustentabilidade, Vale.  

A 10-year trajectory: questioning the sustainability of Vale based on the 

analysis of social and environmental information of its sustainability 

reports from 2007 to 2016. 
 

ABSTRACT: This papper, of qualitative approach, is an exploratory study situated within the context of a 

larger research that pretends to deepen into elucidating the contradictions between the sustainability discourse 

and the practices of a transnational corporation. Aims, therefore, to identify what questionings to the 

sustainability of Vale are possible based on the analysis of social and environmental information published on its 

sustainability reports from 2007 to 2016. For this purpose, environmental and social information reported over a 

decade were analyzed and evidences capable of revealing possible contradictions between “saying you are” and 

“being sustainable” were linked to them. It is concluded that there was a rise in environmental and social impact 

in some categories, accompanied by the reduction of the social and environmental expenditures realized by Vale 

in this period. It was noticed in addition that the conception and the writing of the reports occurs in a manner 

which gives visibility to data that is positive to the company’s image or even attenuating possible negative 

impacts. 

 

KEYWORD: sustainable development, sustainability report, Vale. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A publicação do Relatório Brundtland em 1987 traz à tona uma nova possibilidade para o 

desenvolvimento: a sustentabilidade. Conforme Nobre e Amazonas (2002, p. 25) que critica sua imprecisão uma 

vez que o termo “surgiu não só como uma noção fadada a produzir consenso, mas também como um enigma a 

ser criticado por sua vaguidão, imprecisão e caráter contraditório”. Layrargues (1997) assevera que o relatório 

Brundtland a preocupação do desenvolvimento sustentável (DS) é preservar a ideologia dominante, portanto 

representa um desenvolvimento em nova roupagem, mas que mantém inalterada sua estrutura de funcionamento, 

que é dependente da lógica do mercado.   

 O DS, portanto, é um projeto ecológico neoliberal, produtor da ilusão de um tempo de mudanças 

graduais para o alcance da sustentabilidade socioambiental. A visão de Layrargues (1997) é complementar à de 

Nobre e Amazonas quando este afirma que o DS é um princípio discursivo de aceitação universal, solução que 
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foi encontrada para gerar uma saída ao impasse da ausência de crescimento, sua força “está exatamente em ter 

dito: desenvolvimento e meio ambiente não são contraditórios” (NOBRE e AMAZONAS, 2002, p. 45).  

 A sustentabilidade tem origem no conceito do DS (ICHIKAWA e CARRIERI, 2014; FARIA, 2014). A 

visão mainstream do DS defende a compatibilidade entre crescimento econômico e proteção ambiental (VEIGA, 

2006). Retirar a contradição é, portanto, como demonstra Nobre e Amazonas (2002), a grande função do DS. Do 

DS originou-se a Sustainability, termo que significa assegurar que os processos produtivos e de prestação de 

serviço não comprometam a existência de suas fontes, mas sim garantam a reprodução de seus meios (FARIA, 

2014).  

  Em um contexto ampliado da mercadoria, a sustentabilidade se torna oportunidade de negócio e, para 

isso, demanda gestão. Conforme Tachizawa (2011) há expectativa das partes interessadas para que as empresas 

adotem uma postura socialmente responsável. Para ele tal postura, aliada à gestão ambiental, recompensa a 

organização conferindo-lhe “vantagens competitivas, quando não redução de custos e incremento nos lucros a 

médio e longo prazos” (p. 55).  

 A chegada de diversas corporações internacionais após a abertura de mercado no Brasil nos anos 

noventa faz com que as práticas de gestão das questões sociais e ambientais ganhem espaço. Houve uma 

crescente atenção dedicada aos temas como responsabilidade social (RS), cujas organizações reprodutoras do 

discurso no Brasil foram criadas nesse período: em 1995, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE e 

em 1998 o Instituto Ethos de Responsabilidade Social.  Pela via do engajamento social e ambiental a empresa, 

agora socialmente responsável, é “inserida no ambiente da “nova cidadania”, deixa de aparecer como uma 

entidade que tem entre os seus principais objetivos a obtenção do lucro” (KRAYCHETE, 2012, p. 259). Não 

mais comprometidas exclusivamente com a rentabilidade, as empresas se apresentam como sustentáveis, pois 

além da dimensão econômica se engajam em questões sociais e ambientais. Entretanto, como ressalta Dias 

(2012), a postura ética nos negócios não advém da simples boa vontade dos dirigentes empresariais, mas sim em 

decorrência da competitividade que esta oferece.  

 A vertente mercadológica da sustentabilidade é apontada por Bursztyn e Bursztyn (2013) quando 

afirmam que ela é o principal desafio das organizações, além de representar uma oportunidade competitiva pela 

sobrevivência. A competitividade, portanto, subjaz à lógica da sustentabilidade. Competitividade e exigências 

sociais, dos consumidores e da opinião pública geram como consequência a assunção, por parte das empresas, de 

que “ a busca por maior competitividade deve estar vinculada à perspectiva de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável (DIAS, 2012, p. 23). Destarte, “não há entidade corporativa que afronte a avassaladora adesão da 

opinião pública quanto ao imperativo de práticas – ou pelo menos de uma imagem – ecologicamente corretas” 

(BURSZTYN e BURSZTYN, 2013, p. 31). 

 Consolida-se, portanto, o mercado da sustentabilidade, que se institui a reboque das primeiras práticas 

de filantropia e responsabilidade social implementadas pelas empresas. É um mercado que fornece mercadorias 

que, inclusive, antes eram direitos da população e dever do Estado. A utilidade de tais práticas é desvelada por 

Dupas (2003) quando afirma que, não somente a empresa “repolitizada” utiliza a ação de responsabilidade social 

para se promover, agregar valor à marca e gerar dividendos de imagem publicamente, como também se vale do 

recuo das garantias e dos direitos sociais para exercer atividades econômicas.  Para ele, tal ação “é 

despolitizadora da questão social, pois parte da desqualificação do poder público e, portanto, desconhece a 

possibilidade aberta pelo conflito interno no terreno das próprias políticas públicas visando criar compromisso e 

qualidade diante do cidadão” (DUPAS, 2003, p. 75).  

 Dias (2011) afirma que as três dimensões da sustentabilidade ou o triple bottom line vem sendo 

difundido nas empresas – people (pessoas), planet (planeta) e profit (lucro). Com o avanço da introdução de 

práticas ditas sustentáveis nas corporações os três “P” servem de categorias para apresentação dos resultados que 

grandes corporações divulgam em seus relatórios anuais de sustentabilidade, de forma que eles reflitam “um 

conjunto de valores, objetivos e processos que uma organização deve focar para criar valor em três dimensões: 

econômica, social e ambiental” (DIAS, 2011, p. 46).  

 Se por um lado as empresas comunicam seus resultados no que tange à conduta sustentável, por outro, 

segundo Harvey (2013) há também apropriação privada dos bens naturais coletivos, uma vez que as empresas 

capitalistas necessitam aumentar sua produtividade e, alcançam esse fim ao transformar bens não mercantis em 

mercadoria, ao mesmo tempo em que, transferem os danos socioambientais à sociedade, com destaque para as 

populações dos países com natureza abundante e menor regulação. Harvey (2013) defende que o capitalismo está 

num processo sem fim de acumulação, situado histórica e geograficamente e que as empresas contam com o 

poder do Estado para tal. 

 A junção entre sustentabilidade e desenvolvimento é bastante contraditória e, portanto, falaciosa uma 

vez que se insere no capitalismo, um sistema cuja lógica de acumulação não permite, de fato, que as dimensões 

social e ambiental tenham a mesma prioridade que a dimensão econômica, o que é notório, uma vez que o modo 

de produção inerente a tal sistema pressupõe um “consumo destrutivo da natureza que vai degradando o 

ordenamento ecológico e minando suas próprias condições de sustentabilidade” (LEFF, 2009, p. 27). Portanto, a 

sustentabilidade no âmbito empresarial é uma ideologia que opera “segundo o sistema de capital, ou seja, é um 
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sistema de ideias que, a despeito de tratarem da sustentabilidade, o fazem no interior do sistema de capital e de 

sua reprodução” (FARIA, 2014, p. 19).  

 Coelho e Godoi (2010) afirmam que há um vácuo entre discurso e prática das empresas, que trabalham 

mais o discurso institucional do que praticam a sustentabilidade. É em busca de evidências desses vácuos que se 

empreende este estudo que tem a relevância de contribuir para desvelar o distanciamento entre o discurso e a 

prática organizacional. O trabalho se justifica ainda pelo fato de contribuir para questionar a perspectiva 

funcionalista no campo da Administração, cujas pesquisas apresentam a sustentabilidade como prática de 

excelência na gestão contemporânea, representando a possibilidade de conciliar cuidado com o meio ambiente e 

crescimento econômico. 

 Este trabalho objetiva responder ao seguinte problema de pesquisa: quais questionamentos à 

sustentabilidade da Vale são possíveis a partir da análise de informações sociais e ambientais nos seus relatórios 

de sustentabilidade no período de 2007 a 2016?  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 Adota-se uma abordagem qualitativa que não utiliza instrumental estatístico para analisar os dados 

GODOY, 1995). Apesar das informações coletadas serem de natureza numérica, foi dada ênfase nas inferências 

que podem ser geradas a partir da sua análise qualitativa crítica. Por tratar-se da adoção de uma perspectiva 

crítica, assume-se que os “[...] pesquisadores tornam suas posições políticas e sociais explícitas, tomam partido, 

participam ativamente de modo a desafiar a ordem dominante [...]” (MISOCZKY, 2005, p. 130).  

 Foi feita uma revisão de literatura sobre a origem do termo sustentabilidade e às críticas à sua 

incorporação por parte das empresas. Este estudo preliminar se dá no contexto de uma pesquisa que pretende se 

aprofundar em elucidar as contradições entre o discurso e as práticas sustentáveis de uma empresa, consistindo, 

portanto, de acordo com Gil (2002) e Cooper e Schindler (2003), uma etapa de pesquisa exploratória, que tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema. Como técnica de coleta dos dados, foi feita 

uma pesquisa documental, que chama atenção para acumulação de objetos, dentre eles documentos, artefatos e 

registros arquivais, que tenham relação com o objeto de estudo e que podem gerar dados verbais, pictóricos, 

numéricos ou gráficos (YIN, 2016).  

 Na primeira etapa realizou-se: i) aquisição dos relatórios de sustentabilidade da Vale referentes aos anos 

de 2007 a 2016; ii) a leitura dos documentos; iii) identificação das informações relatadas acerca das dimensões 

ambiental e social do conceito de sustentabilidade; iv) lançamento das informações em planilha; para v) geração 

de tabelas e gráficos. Destaca-se a credibilidade dos documentos oficiais adquiridos, uma vez que foram obtidos 

no portal eletrônico da empresa, entretanto não coube a este estudo questionar a veracidade dos dados contidos 

em cada um dos relatórios. 

 Na segunda etapa, observou-se as tabelas e gráficos gerados no intuito de identificar um fio condutor – 

evidências que demonstrassem possíveis contradições entre o “dizer que é” e o “ser sustentável”. Destarte, os 

resultados estão descritos apenas a partir das informações que possibilitam a formulação de questionamentos. 

Em virtude do limite de páginas desta comunicação optou-se por apresentar apenas uma tabela, acompanhada de 

descrição dos achados da pesquisa. A análise se deu a partir da descrição dos dados e das inferências que 

permitem atingir o que existe além das aparências, o conteúdo latente, indo muito além da mensagem expressa 

no documento. Segundo King, Kehoane e Verba (2009), as Ciências Sociais “pretenden extraer del mundo 

inferencias descriptivas e causales” (p. 16), e “válidas mediante el uso sistemático de procedimientos de 

investigación contrastados” (p. 18), sendo o diferencial da pesquisa científica - “el objetivo de hacer inferencias 

que vayan más ala de las observaciones específicas que se han recogido”. Trata-se como inferência o processo de 

utilizar dados conhecidos com vistas a aprender sobre aqueles desconhecidos (KING, KEHOANE e VERBA, 

2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Quanto às emissões de gases de efeito estufa (GEE), no escopo 1 reúne as emissões diretas, aquelas 

oriundas de fontes próprias ou controladas pela Vale. O escopo 2 abarca as emissões indiretas, fruto da aquisição 

de energia elétrica. Já o escopo 3 é uma categoria opcional, que abrange todas as outras emissões indiretas 

resultantes da atividade produtiva da corporação, mas que ocorrem em fontes que não pertencem ou não estejam 

sob seu controle. Percebe-se uma estabilidade nas emissões diretas, enquanto o escopo 3 chama atenção pela 

quantidade que mais que triplicou. A elaboração deste escopo é opcional, segundo as diretrizes do Programa 

GHG Protocol Brasileiro. Enquanto a média do escopo 1 foi de 14,63, as dos escopos 2 e 3 foram 1,41 e 242,19, 

respectivamente, em milhões de toneladas de CO2. Apesar da metodologia do inventário classificar o escopo 3 

como opcional, nota-se a importância dessa mensuração para, de fato, se verificar a sustentabilidade. Uma vez 

que essas emissões são indiretas, mas existem por conta da atividade produtiva da empresa, isso significa que a 

mesma é responsável também pelo impacto de tais emissões no meio ambiente. Ao longo dos sete anos de 
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registro do escopo 3, a quantidade das emissões só aumentou, uma vez que em 2010 era de 91,21 milhões de 

toneladas de CO2 e em 2016 fechou em 320,6 milhões.  

 Quanto às emissões de materiais particulados, a média foi de 8,18 mil toneladas e nota-se que houve um 

aumento de 44% no intervalo dos sete anos cujos dados estavam disponíveis: 2009 a 2016. O salto de 5,2 mil 

toneladas em 2009 para 9,3 mil em 2016 indica o consequente aumento do impacto ambiental ocasionado pela 

empresa.  

 Percebe-se que houve um aumento no consumo de água nova, saindo de 390,2 milhões de metros 

cúbicos por ano em 2007 para 426,3 milhões em 2016, o que revela um percentual de crescimento de 9,25%. 

Maior consumo de água tem implicação direta com a sustentabilidade, revelando um maior impacto ambiental. O 

consumo médio de água nova foi de 406,79 milhões de metros cúbicos por ano, enquanto o consumo de água 

reutilizada foi de 1,05 bilhão de metros cúbicos por ano.  Constata-se um aumento de 157% na reutilização da 

água contra um aumento de 18,4% na captação de água nova. A reutilização da água ao mesmo tempo que 

denota uma preocupação ambiental também pode estar associada à redução do custo da captação de água nova. 

A soma do consumo de água na Vale para o período equivale a 14,5 bilhões de metros cúbicos.  

 A quantidade de resíduos gerados, apresenta um crescimento de 45% do primeiro para o último ano. O 

valor médio foi de 733 mil toneladas, já o total gerado foi superior a 7 milhões de toneladas. Considerando que a 

geração de resíduos só aumentou houve, portanto, um aumento no impacto ambiental. Quanto à destinação dada 

aos resíduos, a disposição em solo cresceu 48% em dez anos, o que revela um consequente crescimento do 

impacto gerado ao meio ambiente. Apesar disso, percebe-se que a empresa aumentou o reprocessamento dos 

resíduos em 182%. 

 A Vale manteve áreas impactadas sem reabilitação de um ano para outro, tendo acumulado, em 2010, 

741,8 quilômetros quadrados. O valor médio de áreas impactadas e não recuperadas é de 594,81 quilômetros 

quadrados. Comparado a 2007 houve um aumento de 26%, fechando 2016 com o total de 628 quilômetros 

quadrados. 

 De acordo com os dados de 2011 a 2016, no que tange aos conflitos pelo uso da terra, houve um 

aumento expressivo de processos judiciais, o que revela que há uma relação conflituosa da empresa com as 

populações do entorno que não conseguiram ser dirimidos e foram ajuizados. Este dado, ainda que não tão 

esclarecedor, demonstra que a empresa tem impacto nas comunidades do entorno e que, ainda, a quantidade 

praticamente dobrou em 2016, um dos motivos pode ter sido por conta do rompimento da barragem da 

Samarco/Vale em Mariana.  

 Os dispêndios ambientais, do primeiro para o décimo ano, tiveram um decréscimo de 69%, saindo de 

US$ 455 milhões em 2007 para US$ 142, em 2016. Tais investimentos totalizam nos dez anos pesquisados, 

cerca de US$ 7,5 bilhões. Já os dispêndios sociais totalizaram US$ 2,6 bilhões, praticamente um terço dos 

dispêndios ambientais. A partir de 2012, ambos os dispêndios seguiram em decréscimo, tendo destaque a 

redução drástica dos dispêndios sociais que, em 2016, equivalem a 60% do montante dispendido em 2007. Há 

registros do percentual do investimento social voluntário apenas no intervalo de 2011 a 2015. Entende-se por 

voluntário aquele valor gasto pela empresa em ações e projetos tanto sociais quanto ambientais, mas que não 

correspondem a qualquer tipo de obrigação legal.   

 O dispêndio ambiental voluntário, apesar de ter atingido US$ 320 milhões em 2014, chega em 2016 a 

US$ 191 milhões. Há falta da informação do percentual voluntário investido em 2015, o que poderia revelar se 

há uma tendência de queda nos gastos. Verificou-se que a contribuição voluntária da Vale na área social 

apresentou um discreto aumento em 2014, mas manteve-se em queda desde 2012, alcançando em 2015 cerca de 

US$ 51 milhões, valor oito vezes menor do que os US$ 407 milhões dispendidos em 2011. Em 2016 não foi 

mencionado o percentual do dispêndio social voluntário, o que pode significar que a Vale omitiu para não 

declarar explicitamente que neste ano os dispêndios foram exclusivamente de cunho obrigatório, o que pode 

também ter ocorrido quanto ao investimento ambiental voluntário de 2015. No relatório de 2016 há apenas a 

informação de que a empresa destinou US$ 16 milhões à Fundação Vale. 

 

Tabela 1 – Dispêndios socioambientais da Vale no mundo de 2007 a 2016 em milhões de 

dólares americanos 

Ano Dispêndio 

ambiental  

Dispêndio 

ambiental 

voluntário  

Dispêndio social  Dispêndio 

social 

voluntário  

2007 455 - 231 - 

2008 678 - 231 - 

2009 580 - 200,9 - 

2010 737 - 398,5 - 
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2011 1.034,4  155,16  457,2  406,91  

2012 1.025,3  256,33  317,2  225,21  

2013 1.015  274,05  265,1  135,20  

2014 864,8  319,98  270,4  156,83  

2015 572 - 173,4  52,02  

2016 562,3  191,18  142,1 - 

 7.523,8 - 2.686,8 - 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Percebeu-se que a concepção e o estilo de escrita dos relatórios se dão de forma a dar visibilidade aos 

dados que sejam positivos à imagem da empresa ou mesmo atenuantes de possíveis impactos negativos. Quanto 

às informações numéricas disponibilizadas, no tocante às dimensões ambiental e social, observou-se ao longo do 

tempo aspectos que abrem espaço para questionamento da imagem e discurso sustentável sustentados pela 

empresa. A observação só foi possível a partir da agregação de informações de todos os anos, pois nos relatórios 

individualmente tais informações estão agrupadas em períodos de três anos apenas. 

 Constatou-se um primeiro questionamento, que diz respeito à metodologia adotada pelo GRI estabelecer 

que emissões de GEE (escopo 3) não são obrigatórias. Observando-se tais emissões na Vale, chama atenção que 

a quantidade emitida mais que triplicou desde que começou a ser divulgada, questiona-se, portanto, a 

voluntariedade da informação sobre um dado tão relevante para o impacto ambiental, que apesar de não ser 

realizado diretamente pela empresa é fruto de suas contratações, de sua cadeia. 

 Um segundo questionamento se observa a partir das emissões de materiais particulados, que aumentou 

44% no intervalo dos sete anos. O terceiro é o aumento no consumo de água nova; o quarto se dá pela 

quantidade de resíduos gerados, que apresenta um crescimento de 45% do primeiro para o último ano. O quinto 

se dá a partir das áreas impactadas sem reabilitação que comparadas à 2007 aumentaram 26%. O sexto 

questionamento se dá pelo crescimento no registro de conflitos pelo uso da terra, houve um aumento expressivo 

de processos judiciais, o que revela que há uma relação conflituosa da empresa com as populações do entorno 

que não conseguiram ser dirimidos e, por isso, foram ajuizados. O sétimo e oitavo questionamentos dizem 

respeito à redução dos dispêndios ambientais e sociais totais desde 2007 até 2016 e o nono e décimo 

questionamento se dão em razão do decréscimo dos dispêndios ambientais e sociais voluntários nos últimos três 

anos. 

 Contrasta-se às reduções dos dispêndios sociais e ambientais, o crescimento e os recordes de produção 

obtidos pela Vale ao longo dos anos pesquisados, conforme posto nos relatórios, com destaque para o ano de 

2016, “marcado por forte desempenho econômico-financeiro, com sólido desempenho operacional e recordes 

anuais de produção em minério de ferro, níquel, cobre, cobalto, ouro e carvão” (VALE, 2016, p. 33). Percebe-se 

a incoerência pelo fato dos dispêndios sociais e ambientais se reduzirem à medida que o tempo passa e a empresa 

cresce e com tal crescimento o aumento da emissão indireta de GEE; o aumento da emissão de particulados; da 

geração de resíduos; do consumo de água; das áreas impactadas e não recuperadas, entre outros.  

 Esta pesquisa é um ponto de partida para continuidade do estudo sobre as incoerências entre o discurso 

e as práticas sustentáveis de uma organização empresarial. Para este trabalho foi feito um levantamento das 

informações socioambientais publicadas pela Vale durante dez anos em seus relatórios de sustentabilidade com 

vistas a perceber se poderiam ser encontradas possíveis incoerências. Tais incoerências apontam que é possível 

questionar o discurso oficial de sustentabilidade da empresa. Entretanto, uma lacuna deste estudo é a falta de 

contraposição dos dados fornecidos pela empresa e a análise do discurso de sustentabilidade. Para fazê-lo com 

mais rigor é necessário realizar um estudo da sustentabilidade como discurso. Para tanto, aponta-se que seja feita 

a partir da análise do discurso dos relatórios de sustentabilidade da empresa e dos documentos contestatórios da 

Articulação Internacional de Atingidos pela Vale
53

. 

 

                                                           
53

 A Articulação é formada por movimentos sociais, sindicatos, ONGs, associações de base comunitária, grupos 

religiosos e acadêmicos de oito países, que desde 2010 se reuniram para denunciar as violações e impactos 

causados pela ação da Vale. 
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo identificar os principais fatores pelo qual ocorre uma forte 

variação de vendas no comércio varejista de supermercados e mercadinhos em cidades com até vinte mil 

habitantes no interior de alagoas, mensurar caminhos que as empresas possam seguir a fim de minimizar ou 

mesmo extinguir as oscilações nas vendas mensais. No âmbito do estudo, é visualizado um diagnóstico completo 

através do qual as empresas de varejo no ramo de supermercados e mercados, bem como a necessidade real e 

principal fonte de consumo dos consumidores sertanejos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing, Mercado, Varejo. 

 

Variation of sales in the retail trade of Supermarkets and Markets in small 

cities in the state of Alagoas 

 

 
ABSTRACT: The main objective of this study is to identify the main factors behind a strong variation in the 

retail sales of supermarkets and markets in cities with up to twenty thousand inhabitants in the interior of 

Alagoas, measure ways that companies can follow in order to minimize or even extinguish the fluctuations in 

monthly sales. In the scope of the study, a complete diagnosis is visualized by which the retail companies in the 

branch of supermarkets and markets, as well as the real necessity and main source of consumption of the 

sertanejos consumers. 

 

KEYWORDS: Marketing, Market, Retail. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho busca-se ter uma resposta mais profunda acerca das variações existentes nas vendas do 

comércio varejista relacionado à ramificação de supermercados e mercadinhos no interior do estado de alagoas, 

por meio deste é possível visualizar a real situação por que passam a maioria das empresas no ramo varejista nas 

cidades interioranas onde se apresentam diferentes conceitos culturais e as mais distintas fontes de renda familiar 

fator concomitante que gera um grau elevado de compras por períodos distintos, assim sendo interpreta-se aqui a 

sazonalidade das vendas geralmente ocasionada por questões sociais como emprego e renda, assim como 

também a cultura social das comunidades locais. 

Para tanto, uma pesquisa de mercado foi efetuada para diagnosticar os principais fatores que influenciam 

as vendas no comércio citado, relacionando as variáveis visíveis à área de Marketing voltado às vendas que 

possam impulsionar o mercado para a lucratividade contínua, determinando com isso os fatores viáveis para a 

sustentabilidade econômica dos empreendimentos locais. 

A escolha por este tema se deu do intuito de reverenciar maiores conhecimentos acerca dos estudos para a 

alocação de recursos a fim de suprir uma necessidade das vendas em determinado período substancial a um 

negócio ou setor comercial, levando-se em consideração os diferentes nichos de mercado, a cultura pré-existente 

e as diferentes classes sociais predominantes na região, fator este que se sobrepõe na definição do mercado-alvo 

e na síntese do problema existente. 

mailto:aldifranquiobarbosa@hotmail.com
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Segundo, Kotler e Keller, A decisão mais importante de um varejista diz respeito ao 

mercado-alvo. Até que este seja definido e tenha seu perfil avaliado, o varejista não 

pode tomar decisões consistentes sobre o sortimento de produtos, a decoração da 

loja, a propaganda, a mídia, os preços e os serviços. Após decidir quanto à estratégia 

de sortimento de produtos, o varejista deve encontrar as fontes de suprimentos e 

estabelecer critérios e práticas de compras. (2006, Pg. 505). 

Kotler e Keller destacam ainda os fatores culturais que influenciam ativamente no processo de compra 

dos clientes. 

Cultura, subcultura e classe social são fatores particularmente importantes no 

comportamento de compra. A cultura é o principal determinante do comportamento 

e dos desejos de uma pessoa. À medida que cresce, a criança absorve certos valores, 

percepções, preferências e comportamentos de sua família e de outras instituições. 

Cada cultura compõe-se de subculturas que fornecem identificação e socialização 

mais específicas para seus membros. Entre as subculturas estão as nacionalidades, as 

regiões, os grupos raciais e as regiões geográficas. Quando essas subculturas 

crescem e se tornam influentes o bastante, as empresas geralmente elaboram 

programas de marketing especiais para atendê-las. O marketing multicultural surgiu 

a partir de uma cuidadosa pesquisa de marketing, que revelou que diferentes nichos 

étnicos e demográficos nem sempre reagem favoravelmente à publicidade votada ao 

mercado de massa. (2006, Pg. 173). 

Nesse âmbito, supermercados e mercadinhos situam-se em um mercado onde prevalece à pluralidade de 

culturas sob seu nicho de vendas, assim como também a multipluralidade de classes sociais fazendo com que a 

empresa seja obrigada a desenvolver estratégias mercadológicas distintas no relacionamento cliente-empresa. 

Com este trabalho pretende-se buscar alternativas junto à empresa para desenvolver melhores estratégias que 

consigam suprir o déficit de vendas nos períodos de escassez de emprego e renda, focando este trabalho nas 

diferentes classes sociais para então manter um nível de vendas satisfatório a gestão empresarial, sendo este um 

fator crítico para o sucesso das vendas, uma vez que as empresas têm como foco o relacionamento externo com 

todas as classes sócio-culturais, uma vez que são várias empresas de diferentes segmentos dividindo um mesmo 

nicho de mercado. 

A partir deste trabalho será possível fazer um mapeamento sistemático dos períodos de maior escassez 

nas vendas, ver o que as empresas estão fazendo para diante das dificuldades e consequentemente alavancar as 

vendas, assim como também ter um estudo detalhado dos hábitos de compras das pessoas das diferentes classes 

sociais e regionais. 

 

 

PROBLEMA PESQUISA 
 

Quais os principais motivos que levam às vendas do comercio varejista de supermercados e mercadinhos 

perderem força ou intensidade por determinados períodos do mês. 

Vemos que a variação nas vendas de uma empresa é crucial a sua sustentabilidade, assim sendo, um fator 

determinante para nivelar as vendas é definir estratégias de marketing que venham da força as vendas em épocas 

sazonais e baixa de procura no mercado, para tanto a formulação de uma pesquisa que fundamente o que leva a 

esta variação é primordial para a definição de estratégias mercadológicas no mercado regional, pois com os 

resultados da pesquisa a empresa poderá desenvolver planos estratégicos que impulsione as vendas em períodos 

de escassez assim como também desenvolver políticas de relacionamentos que retenha seus clientes a fluir o 

fluxo das vendas em períodos sazonais. 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL 

Buscar alternativas de marketing para evitar a instabilidade das vendas em determinados períodos do mês. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Relatar Situações pré-existentes no meio sócio empresarial. 

Evidenciar práticas de marketing de varejo como diferencial competitivo no relacionamento com clientes. 

Definir mecanismos de conceituação de mercado sob as vendas da empresa. 

Aplicar técnicas de vendas diante das variações mercadológicas e sócio-culturais. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para delimitar este estudo começaremos conhecendo o que é uma pesquisa de mercado, qual a sua 

funcionalidade e necessidade perante a clientela de uma empresa, a pesquisa de mercado é uma das ferramentas 

mais importante que as organizações empresariais dispõem para identificar e conhecer o seu mercado alvo. 

Quem são? O que pensam? O que desejam? Quem são nossos clientes, concorrentes e fornecedores? Não só as 

grandes empresas, mas também as médias e pequenas empresas podem e deve utilizar essa ferramenta de 

marketing como auxílio importante na tomada de decisões estratégicas, seja na criação e lançamento de novos 

produtos como na definição do mix mais adequado de produtos, preços e promoção. 

A associação nacional de empresas de pesquisa de mercado (ANEP) classifica uma pesquisa de mercado 

como sendo: “A coleta sistemática e o registro, classificação, análise e apresentação objetiva de dados sobre 

hábitos, comportamentos, atitudes, valores, necessidades, opiniões e motivações de indivíduos e organizações 

dentro do contexto de suas atividades econômicas, sociais, políticas e cotidianas”. 

No mundo contemporâneo várias são as fontes e formas de pesquisas utilizadas para a conceituação da 

proposta mercadológica do ambiente organizacional, dentre as quais podemos relacionar a pesquisa de mercado 

que é a busca de informações que visa determinar as características de um mercado e medir sua extensão, 

possibilitando a análise do potencial de vendas, ou seja, a estimativa da capacidade de compra de um 

determinado produto pelos consumidores. 

Para Chiavenato: 

A pesquisa de mercado é diferente da análise de mercado. Enquanto a análise de 

mercado é feita continuamente, por meio de informações secundárias que a empresa 

normalmente tem à sua disposição para mera consulta, a pesquisa de mercado não é 

contínua e precisa coletar as informações primárias por meio de um trabalho 

planejado especificamente para tal e organizado para entrevistar ou questionar a 

amostra que se pretende pesquisar. Feita a pesquisa de mercado e tiradas as 

conclusões, ela se encerra. Outra pesquisa de mercado precisa ser previamente 

planejada e organizada. A pesquisa de mercado é feita sob medida para cada tipo de 

situação (2005, pg. 85). 

Chiavenato (2005) indaga ainda que, a pesquisa de mercado pode ser feita para analisar todo processo de 

comercialização, a saber: vendas, promoção, propaganda, distribuição, preço, consumo do produto/serviço, 

imagem, tipo de consumidor final, etc. e serve exatamente para reduzir as incertezas nas decisões da empresa sob 

estas premissas. 

Ainda segundo Chiavenado são utilizadas técnicas para a elaboração da pesquisa de mercado que são 

elas: 

1. Entrevista: é a técnica de coletar dados por meio de perguntas e respostas. A 

entrevista pode ser feita pessoalmente ou por telefone fazendo um interrogatório 

do tipo pergunta/resposta de forma direta e objetiva. 

2. Questionário: é a técnica de coletar dados utilizando uma ou mais folhas 

contendo perguntas em forma de alternativas a serem respondidas com um traço 

ou cruz. O questionário pode ser entregue pessoalmente ou pelo correio (2005, 

pg. 86). 

Para o Consultor do Sebrae-SP Gustavo Carrer Azevedo (2004): 

A Pesquisa de mercado deve ser feita para verificar a validade e a viabilidade de 

uma hipótese ou responder questões-chave do negócio. Ela deve ser entendida 

apenas como um meio para obter informações e conseqüentemente dar base a 

decisões melhores no âmbito do marketing da empresa ou futura empresa. Não se 

faz pesquisa apenas por fazer. Antes de qualquer coisa precisa haver uma dúvida, 

uma questão, uma percepção de que algo ocorre no mercado. 

A empresa deve recorrer às pesquisas sempre que tiver que tomar decisões de 

marketing importantes, tais como: 

• Expandir a área geográfica de atuação, 

• Entrar em novos segmentos de mercado ou canais de distribuição, 

• Lançar ou aperfeiçoar produtos e serviços, 

• Dimensionar a equipe de vendas, 

• Credenciar revendedores ou distribuidores, 

• Escolher um ponto comercial, 

• Definir qualidade e variedade dos produtos e serviços a ser comercializados, 

• Definir os meios de divulgação mais adequados, 

• Ajustar preços, 

• Posicionar produtos e marcas, 
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• Iniciar um novo negócio (deve fazer parte do plano de negócios). 

Para que serve? 

Para conhecer e monitorar o mercado consumidor e concorrente, 

dimensionar a demanda, verificar a presença do público-alvo (clientes e prospects), 

avaliar resultados de ações de marketing, identificar e dimensionar problemas ou 

necessidades, observar tendências, avaliar a satisfação dos consumidores, testar 

produtos e estratégias antes do seu lançamento, analisar as práticas da concorrência 

(quantidade e agressividade), monitorar a dinâmica e o comportamento dos 

diferentes segmentos e nichos. A pesquisa de mercado ganha importância à medida 

que os mercados ficam cada vez mais saturados de competidores e as mudanças no 

comportamento dos clientes se tornam mais intensas e freqüentes, deixando o 

processo de decisão de marketing cada dia mais complexo. 

Portanto, a Pesquisa de Mercado é uma ferramenta importante para obter informações sobre o mercado e 

quanto maior o seu conhecimento sobre o mercado, clientes, fornecedores, concorrentes, melhor será o 

desempenho do seu negócio e para isso os administradores, gerentes e diretores usam o instrumento do 

marketing para conhecer melhor suas forças e fraquezas. Assim sendo, é através da pesquisa de marketing que 

será possível influir no desenvolvimento de uma estratégia de marketing, seja na receptividade da marca, seja na 

comercialização de um produto ou serviço. 

Muitos autores relacionam este tema como um “raio X” que a empresa dispõe para que se possa ter 

informações importantes acerca de seu contingencial mercadológico. 

Para Kotler e Keller a pesquisa de marketing: 

É definida como a elaboração, a coleta, a análise e edição de relatórios sistemáticos 

de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing 

enfrentada por uma empresa (2006, pg. 98). 

Segundo Las Casas e Guevara, pesquisa de marketing: 

É uma forma sistemática de coleta, registro e análise de dados relativos a problemas 

ou oportunidades de marketing e pode ser realizada de forma constante (painéis) ou 

para resolver um problema específico (ad hoc) (2010, pg. 03). 

Para Malhotra a pesquisa de marketing: 

Procura fornecer informações precisa que reflitam uma situação verdadeira. Ela é 

objetiva e deve ser executada de forma imparcial. Embora seja sempre influenciada 

pela filosofia de trabalho do pesquisador, deve ser isenta das inclinações pessoais ou 

políticas do pesquisador ou da gerência. 

A pesquisa de marketing inclui a identificação, coleta, análise, disseminação e o uso 

de informações. Cada fase desse processo é importante. Identificamos o problema 

ou oportunidade de pesquisa de marketing e, a seguir, determinamos as informações 

necessárias para investigá-lo (2004, pg. 37). 

Neste contexto a pesquisa pode identificar um possível problema ou se já conhecendo este através da 

pesquisa é possível buscar uma solução para tal. Para Malhotra (2004) as pesquisas de marketing podem ser 

classificadas como pesquisa de identificação de problemas que é uma pesquisa realizada para ajudar a identificar 

problemas que não surgem necessariamente na superfície, mas que existem ou provavelmente irão surgir no 

futuro e a pesquisa para solução de problemas esta por sua vez existe para ajudar a resolver problemas de 

marketing específicos. 

Para Malhotra: 

Uma pesquisa para identificação de problemas é realizada para ajudar a identificar 

problemas que talvez não apareçam na superfície, mas que existem ou 

provavelmente irão existir no futuro. Exemplos de identificação de problemas 

incluem pesquisas de potencial de mercado, participação de mercado, imagem da 

marca ou da empresa, características do mercado, análise de vendas, previsão de 

curto prazo, previsão a longo prazo e tendências dos negócios (2004, pg. 37). 

Ainda, Segundo Malhotra: 

Uma vez identificado o problema ou oportunidade, realiza-se uma pesquisa para 

solução de problemas a fim de chegar a uma solução. Os resultados obtidos serão 

usados para tomar decisões que irão resolver problemas específicos de marketing 

(2004, pg. 38). 

Visto a definição de pesquisa de marketing e suas classificações veremos como se dá o processo de 

pesquisa de marketing, para tal Malhotra define: 

Um conjunto de seis etapas que define as tarefas as serem executadas na realização 

de um estudo de pesquisa de marketing. Elas incluem definição do problema, 

desenvolvimento de uma abordagem, formulação da concepção de pesquisa, 
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trabalho de campo, preparação e análise dos dados e elaboração e apresentação do 

relatório (2004, pg. 39). 

Nesse processo uma das fases mais importantes de uma pesquisa é a definição do problema, pois será a 

partir desta que os trabalhos da pesquisa irão fluir e da ênfase aos resultados almejados. Nessa visão Las Casas e 

Guevara (2010) Cita: 

Se um determinado problema de pesquisa for mal definido, todo o planejamento da 

pesquisa irá refletir este erro e o trabalho final resultará em desperdício de tempo e 

dinheiro. Um pesquisador somente poderá iniciar uma pesquisa se tiver clara 

definição do problema. Por isso essa etapa pode ser considerada uma das mais 

importantes (2010, pg. 22). 

Para Malhotra a definição do problema: 

É a mais importante. A definição do problema envolve o enunciado do problema 

geral de pesquisa de marketing e a identificação de seus componentes específicos. 

Somente depois de o problema ter sido claramente definido é que a pesquisa pode 

ser concebida e realizada de forma adequada. De todas as tarefas de um problema de 

pesquisa de marketing, nenhuma é mais vital para a satisfação das necessidades do 

cliente do que uma definição adequada do problema de pesquisa. Todo o esforço, o 

tempo e o dinheiro gastos a partir desse ponto serão desperdiçados se o problema for 

compreendido erroneamente ou se for mal definido. Vale a pena lembrar esse ponto, 

pois uma definição inadequada do problema é uma das maiores causas do fracasso 

de projetos de pesquisa de marketing. Além disso, uma melhor comunicação e mais 

envolvimento na definição do problema são as maneiras mais citadas de aumentar a 

utilidade da pesquisa (2004, pgs. 60 e 61). 

Após definido o problema e os objetivos da pesquisa há a necessidade que se crie expectativas acerca de 

onde se pretende chegar. Limeira (2008) destaca que: 

Com base nos objetivos da pesquisa, podem ser formuladas as hipóteses, que são as 

prováveis respostas para as questões da pesquisa. A hipótese é uma declaração 

conjectural (não comprovada) sobre a relação entre duas variáveis (dados, 

comportamentos ou fatos) que pode ser testada empiricamente. Ela sugere as 

variáveis da pesquisa, os fatores sobre os quais devem ser coletadas as informações 

(2008, pg. 36). 

Com a formulação das hipóteses de pesquisa elaboradas será definida a metodologia de pesquisa a ser 

fundamentada, esta pesquisa deverá ser coerente a responder de forma sucinta aos problemas levantados na 

definição do problema pesquisa, para tal será definida um tipo de pesquisa que responda aos problemas 

englobados e integre aos objetivos propostos a solução de tais problemas. Há três tipos de pesquisas que 

auxiliarão o pesquisador na obtenção de respostas concretas, são a pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e 

pesquisa causal. 

Segundo Las Casas e Guevara, a pesquisa exploratória: 

É conduzida visando explorar a situação do problema, ou seja, a pesquisa 

exploratória é aplicada para se obter idéias e informações quanto ao problema que a 

gerência ou o pesquisador estejam enfrentando. A pesquisa exploratória pode ser 

utilizada no momento em que a gerência percebe que existe um problema, mas ainda 

não compreende a sua origem (2010, pg. 35). 

Malhotra (2004) classifica pesquisa exploratória como a forma de explorar ou fazer uma busca em um 

problema ou em uma situação para prover critérios e maior compreensão. 

Ainda segundo Malhotra: 

A pesquisa exploratória pode ser usada para qualquer uma das finalidades abaixo 

(2004, pg. 100): 

 Formular um problema ou defini-lo com maior precisão. 

 Identificar cursos alternativos de ação. 

 Desenvolver hipóteses. 

 Isolar variáveis e relações-chave para exame posterior. 

 Obter critérios para desenvolver uma abordagem do problema. 

 Estabelecer prioridades para pesquisas posteriores. 

Na definição da pesquisa descritiva Malhotra (2004) classifica esta como sendo um tipo de pesquisa 

conclusiva que tem como principal objetivo a descrição de algo – normalmente características ou funções do 

mercado. 

Segundo Las Casas e Guevara: 

Em pesquisas descritivas há um cuidado maior no preparo dos detalhes do projeto 

em comparação aos projetos de uma pesquisa exploratória (de caráter mais flexível). 
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Como se procura obter uma descrição exata de determinada situação, o projeto de 

pesquisa descritivo deve ser detalhado de forma que se permita conhecer os 

pormenores do estudo (2010, pg. 43). 

Ainda segundo Las Casas e Guevara: 

Uma limitação da pesquisa descritiva é que ela não permite que se conheça a relação 

causa-efeito, mas somente os aspectos descritivos. Podem-se descrever e analisar as 

variáveis renda e gastos em turismo, por exemplo, mas não se pode estabelecer quais 

os efeitos da renda no gasto de turismo em si (2010, pg. 43). 

Limeira define pesquisa causal: 

Neste tipo de pesquisa (causal ou experimental) busca-se explicar relações de causa 

e efeito entre fatores. A empresa pode desejar saber, por exemplo, qual é o aumento 

nas vendas em decorrência de mudanças no tamanho da embalagem. Em resumo, 

deseja saber se a mudança na embalagem poderia causar um aumento nas vendas do 

produto. A pesquisa causal permite testar hipóteses e estabelecer relações de causa e 

efeito, porque os dados são coletados de modo científico, com amostras 

representativas da população estudada, o que possibilita a generalização dos 

resultados, diminuindo os riscos das decisões de marketing (2008, pg. 38). 

Segundo Malhotra a pesquisa causal: 

É um tipo de pesquisa conclusiva em que o principal objetivo é obter evidências 

relativas a relações de causa ou efeito (causais) (2004, pg. 108). 

Para Malhotra a finalidade da pesquisa causal é (2004, pg. 108): 

1. Compreender quais das variáveis são a causa (variáveis independentes) e quais 

são o efeito (variáveis dependentes) de um fenômeno. 

2. Determinar a natureza da relação entre as variáveis causais e o efeito a ser 

previsto. 

Malhotra menciona ainda relações existentes entre as pesquisas exploratória, descritiva e causal, para ele 

suas classificações não são absolutas. Veja: 

Apresentamos as pesquisas exploratória, descritiva e causal como classificações 

fundamentais de concepções de pesquisa, mas as distinções entre essas 

classificações não são absolutas. Um determinado projeto de pesquisa pode incluir 

mais de um tipo de concepção de pesquisa, servindo assim a vários propósitos. A 

combinação de concepções a empregar depende da natureza do problema (2004, 

pg.109). 

Para a aplicação da pesquisa o pesquisador deverá fazer uso de dados complementares que fortalecerão 

sua pesquisa são os chamados dados primários correspondentes a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. 

Segundo Malhotra: 

Os dados primários são originados pelo pesquisador com o objetivo específico de 

abordar o problema em estudo. Os dados primários podem ser qualitativos ou 

quantitativos quanto à sua natureza. A distinção entre pesquisa qualitativa ou 

quantitativa assemelha-se à distinção entre pesquisa exploratória e pesquisa 

conclusiva. A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do 

contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados 

e, normalmente, aplica alguma forma de análise estatística. Sempre que observar um 

novo problema de pesquisa de marketing, a pesquisa quantitativa deve ser precedida 

da pesquisa qualitativa apropriada. Às vezes, faz-se a pesquisa qualitativa para 

explicar os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa. Entretanto, os resultados da 

pesquisa qualitativa são usados incorretamente quando são considerados como 

conclusivos e utilizados para fazer generalizações em relação à população-alvo. É 

um principio fundamental da pesquisa de marketing considerar as pesquisas 

qualitativa e quantitativa como complementares e não excludentes (2004, pg. 154). 

Segundo Limeira: 

O método de levantamento (na pesquisa quantitativa) requer um processo 

padronizado de coleta, para que os dados possam ser internamente consistentes e 

analisados de maneira uniforme e coerente. É realizado por meio de entrevistas, 

questionários com perguntas abertas ou fechadas, realizada em uma amostra da 

população de interesse da pesquisa (2008, pg. 42). 

Como visto a pesquisa de marketing se concretiza mediante processos de coleta de dados, registro e 

análise de dados quantitativos ou qualitativos e inclui diferentes tipos de pesquisa, assim sendo, o objetivo da 

pesquisa de marketing é identificar e definir os problemas e as oportunidades do marketing no contexto 

organizacional, gerar e aprimorar suas ações. É uma forma de reduzir as incertezas para melhorar a tomada de 
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decisão de uma empresa, sua tarefa principal é superar, reduzir dúvidas, incertezas e possíveis riscos que o 

executivo encontra em seu negócio, além de buscar soluções para possíveis deslizes na administração ou 

soluções para o alcance de determinadas metas e objetivos da administração. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas descritivas acerca das necessidades, hábitos e 

comportamento de compra do consumidor, procurando saber quais as suas reais necessidades e concepções 

perante os serviços ofertados e produtos disponibilizados a sua percepção. Pesquisas com gerentes de empresas 

para verificar o que estas estão fazendo para driblar as dificuldades sazonais se há um política de vendas para 

estes períodos e quais os pontos fortes e fracos para suprir estas variações nas vendas. Será possível verificar se 

os gestores conhecem a real necessidade de sua clientela, seus hábitos e costumes e seu poder de venda perante 

seus concorrentes. Será feita também uma pesquisa junto ao IBGE acerca do quantitativo de pessoas e sua renda 

per capita, além de uma pesquisa em praça para detectar a preferência das pessoas acerca do comércio varejista 

local. 

As pesquisas serão aplicadas através de entrevistas pessoais por meio de questionários quantitativos com 

levantamentos surveys e questões de múltipla escolha abertas e fechadas. Estes questionários serão aplicados em 

supermercados, mercadinhos, armarinhos e armazéns já mapeados em centros e bairros de cidades com até 30 

mil habitantes no interior do estado de alagoas 

Após os dados coletados será feito um estudo para visualizar o melhor período para impor promoções que 

agreguem maior valor a percepção do cliente. Assim como também desenvolver relacionamentos contínuos por 

meio de canais de vendas que beneficiem os clientes comprarem a qualquer período do mês.  

PERSPECTIVA DO ESTUDO 

Através do presente estudo será possível diagnosticar a sazonalidade das vendas em cidades interioranas 

onde há grandes variações nas vendas de suprimentos alimentícios partindo da sexta básica, higiene pessoal, 

limpeza doméstica, perfumaria, frios, hortifrutti e utilidades domésticas. 

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo foi executado nas cidades de Olivença, Major Isidoro, Cacimbinhas, Dois Riachos e Batalha 

localizadas no estado de Alagoas onde por suas características propicia uma real situação por que passam as 

empresas demarcadas para tal estudo. 

TÉCNICA, ANÁLISE E INTREPRETAÇÃO DE DADOS  

Para a execução do trabalho serão formuladas tabelas que visualizem o quantitativo de pessoas e seus 

meios econômicos, sócio-cultural e preferência por serviço ou produto. 

Para a conceituação e caracterização do trabalho serão desenvolvidos conceitos práticos que visualizem as 

concepções do modo de vida dos clientes e suas relações interpessoais. Ex.: excelente – alto padrão de vida; 

ótimo – padrão de vida situacional; bom – padrão de vida comum. 

Após a formulação das tabelas e análise dos dados será analisadas quais medidas propor para a 

consecução do trabalho. 

LIMITAÇÕES DE ESTUDO 

Um fator limitante é o fato de consumidores e até mesmo proprietários de alguns estabelecimentos se 

intimidarem ou até mesmo se opor em fornecer alguns dados relativos para a pesquisa de campo, no entanto este 

impasse foi quebrado através de conversas informais e apresentação das possibilidades de crescimento com os 

resultados obtidos. 

Outro fator visto como limitação que gerou algumas dificuldades se deram do fato de algumas empresas 

não terem força política para implementar em seu conceito mercadológico investimentos inovadores que 

agreguem valor e visão a sua clientela. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Levando em consideração a população das cidades onde ocorreu a pesquisa e o poder de compra da 

população foi possível ver as reais dificuldades por qual a maior parte dos comerciantes sofrem, principalmente 

em tempos de crises e escassez de renda populacional. 

Para melhor visualizar este cenário, veremos alguns dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa 

e Estatística – IBGE. Informações populacionais, Índice de Desenvolvimento Humano e renda per capita do 

município. 
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Gráfico 5 – Informações populacionais Fonte: IBGE 

A pesquisa efetuada nestas cidades tinha por objetivo maior identificar os principais motivos pelo qual as 

vendas caem bruscamente em determinados períodos do mês e através destas informações buscar estratégias 

mercadológicas que auxiliassem aos proprietários e gerentes de supermercados e mercadinhos a desenvolverem 

práticas de mercados para driblar este fator limitante das vendas. 

A primeira pesquisa se deu com gerentes e proprietários de mercadinhos e supermercados, consistia 

principalmente em conhecer as vendas do estabelecimento, política de vendas estabelecida, política adotada pela 

empresa frente à concorrência e as oscilações de mercado, os questionários aplicados foram descritivos e 

qualitativos. 

A segunda pesquisa aplicada se deu em forma de abordagens diretas aos consumidores, com o intuito de 

conhecer seus hábitos de compras, suas necessidades e sua preferência por alguma empresa a qual a pesquisa 

estava sendo direcionada. Os questionários aplicados foram descritivos e qualitativos. 

COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados através de pesquisas descritivas qualitativas que por sua vez, foram realizadas 

durante o mês de abril do corrente ano, neste período foram ouvidas mais de 700 pessoas entre consumidores 

donos de mercadinhos e gerentes de supermercados nas cidades de Batalha, Major Izidoro, Cacimbinhas, Dois 

Riachos e Olivença, cidades localizadas no sertão de Alagoas. 

PESQUISA DESCRITIVA COM GERENTES E PROPRIETÁRIOS DE SUPERMERCADOS E 

MERCADINHOS 

A fim de conhecer melhor as particularidades de cada estabelecimento foi aplicado um questionário 

(APÊNDICE A) a uma amostra de três supermercados e mercadinhos escolhidos aleatoriamente a cada grupo de 

dez estabelecimentos por cidade, sendo ao todo 25 estabelecimentos pesquisados em cinco cidades. 

PESQUISA DESCRITIVA COM CONSUMIDORES 

Para conhecer as reais necessidades dos consumidores, seus anseios e seus hábitos de compra foi aplicado 

um questionário (APÊNDICE B), pelo qual, foi utilizada uma amostra de 10 pessoas escolhidos aleatoriamente a 

cada grupo de mil pessoas por cidade. Foram pesquisadas ao todo 680 pessoas, as abordagens ocorreram no 

centro das cidades e também em pontos periféricos onde concentra um grande número de mercadinhos. 

ANÁLISE DOS DADOS 

A partir dos dados coletados, foi possível verificar um nível pouco crítico dos consumidores destas 

regiões, uma vez que estes poucos buscam melhores opções de compras sendo geralmente clientes assíduos de 

algum estabelecimento, nestes termos os proprietários de mercadinhos não se vêm na obrigação de 

desenvolverem suas vendas e progredirem mercadologicamente, numa linha oposta, gerentes e donos de 

supermercados já possuem outra concepção sob as vendas, estes buscam novidades no mercado e desenvolvem 

sua imagem frente à concorrência e seus clientes buscando sempre alcançar novas frentes de comércio. 

No âmbito do estudo, foi constatado que os mercadinhos a maioria localizados fora do centro comercial 

são rígidos a mudanças, a força de suas vendas ocorrem sempre até o dia 20 do mês, as compras realimentação 

do estoque são feitas semanalmente e não há uma grande variedade de mercadorias nas prateleiras, a média de 

vendas está entre 10 e 20 mil reais por mês, tendo maior entrada nos primeiros quinze dias de cada mês, período 

em que as vendas ocorre com maior freqüência e são na maioria produtos comestíveis e produtos de limpeza 

doméstica. O cadastro de clientes na sua maioria é feito manualmente, não há caixas registradoras de 

mercadorias, geralmente há apenas um computador onde são realizadas tarefas como entrada e saída de 

mercadorias. 

Fator oposto ocorre nos supermercados, estes estão localizados em sua maioria nos centros das cidades e 

têm um poder de compra e venda auto-suficiente frente à concorrência. Por sua vez uma similaridade ocorre nas 

suas vendas, uma vez que estas estão mais centradas na primeira quinzena do mês, no entanto para suprir o 

déficit de vendas alguns estabelecimentos desenvolvem uma política de relacionamento contínua com seus 
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clientes, este fator foi percebido no fato de alguns consumidores efetuarem suas compras em duas vezes, nestes 

as compras são efetuadas quinzenalmente por setor de consumo, exemplo a empresa em uma determinada 

semana compra para estoque de quinze dias produtos da sexta básica, na outra semana compra produtos da rede 

de perfumaria e limpeza, já na semana subseqüente compra mercadorias de utilidade doméstica, com este rodízio 

de compras a empresa consegue bons preços de mercado desenvolvendo um relacionamento contínuo com 

fornecedores e passando direto ao consumidor final. 

Outros estabelecimentos efetuam suas compras em maiores quantidades e consegue passar a seus clientes 

promoções contínuas em produtos de maior utilidade no ambiente doméstico com isso a empresa consegue suprir 

as vendas em determinado setor. 

Estes estabelecimentos concentram suas vendas acima de 50 mil/mês, o ambiente é organizado e estão 

sempre inovando na forma de relacionamento com o cliente, oferecendo a este atendimento diferenciado, 

produtos de alta qualidade equipamentos modernos para entrega de mercadorias e exposição dos produtos. 

A renda dos consumidores está na média de um salário mínimo e é usado nas compras básicas, como de 

produtos da sexta básica e produtos de limpeza doméstica, a alta periodicidade das compras ocorre uma vez por 

mês, são as chamadas compra de mês. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa teve por objetivo principal relacionar os principais motivos de ocorrer variação das vendas no 

comércio varejista de supermercados e mercadinhos em cidades do interior de Alagoas, onde a renda, o poder 

aquisitivo dos consumidores é relativamente baixo e perante este fato verificar se os estabelecimentos possuem 

uma política de vendas para os padrões competitivos de mercado. Após análise dos dados indicar sugestões para 

por equilíbrio nas vendas dos estabelecimentos pesquisados. 

O objetivo principal da pesquisa é desenvolver estratégias que possibilitem a aplicação de técnicas de 

vendas diante das variações mercadológicas e sócio-culturais do mercado em estudo. De acordo com os dados 

obtidos relatar situações pré-existente no meio sócio empresarial, evidenciar práticas de marketing de varejo 

como diferencial competitivo no relacionamento com clientes, definir mecanismos de conceituação de mercado 

sob as vendas da empresa e buscar alternativas de marketing para evitar a instabilidade das vendas em 

determinados períodos do mês. 

Para a obtenção dos dados foi realizada uma pesquisa composta de dois questionários descritivos e 

qualitativos em supermercados e mercadinhos locais com gerentes e consumidores escolhidos aleatoriamente em 

bairros periféricos de grande concentração de mercadinhos e em centros comerciais com maior fluxo de pessoas. 

Veremos abaixo em forma de gráficos os resultados obtidos com a pesquisa de campo. 
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Gráfico 6 - Poder aquisitivo de Estabelecimentos Pesquisados. 

Através do gráfico apresentado verifica-se que os mercadinhos não possuem um porte econômico viável 

para concorrer com os supermercados devido a sua estagnação no mercado, por não oferecer uma variedade de 

mercadorias em maiores quantidades e também por seu poder aquisitivo ser relativamente baixo seu público alvo 

são as pessoas de classes C e D ao oposto dos supermercados que tem seu foco voltado para consumidores das 

classes A e B e há ainda alguns supermercados que não possuem um foco de vendas, estes foram classificados 

como supermercados de pequeno porte e desenvolvem seus conceitos mercadológicos para todas as classes 

sociais com isso não conseguem imperar um plano de vendas economicamente sustentável perante as forças de 

vendas da concorrência. 

Visualiza-se no gráfico abaixo que quanto maior o porte econômico do estabelecimento mais sortimentos 

de mercadorias e mais dinâmica de varejo ele consegue impor aos seus consumidores, ofertando-lhes uma maior 

variedade de produtos a sua opção de compra. 
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Gráfico 7 - Variedades de Mercadorias. 

Neste contexto empresarial para que os estabelecimentos consigam super aquecer suas vendas faz-se 

necessário um relacionamento distinto com fornecedores e distribuidores, pois é através destes que a empresa 

conseguirá negociar os melhores preços e com isso transferir para as prateleiras suas promoções e o melhor 

preço sugerido frente à concorrência, veremos no gráfico a seguir o quantitativo de empresas de distribuição e 

fornecimento que os supermercados e mercadinhos mantêm relacionamento ativo para obtenção de seus 

resultados. 
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Gráfico 8 - Quantitativos de empresas de distribuição e fornecimento de mercadorias para os estabelecimentos em estudo. 

Como visto empresas de maiores porte econômicos possuem um relacionamento ativo com um maior 

número de empresas distribuidoras e fornecedoras de mercadorias, visando ofertar a seus clientes o melhor preço 

competitivo e inserir no mercado promoções constantes para seu público alvo ou mesmo para consumidores das 

classes sociais frequentantes do ambiente mercadológico da empresa. Visualiza-se também que estabelecimentos 

de menor poder aquisitivo no mercado não possuem o quantitativo elevado de distribuidores e fornecedores, 

consequentemente ficando inviáveis de ofertar produtos a preços mais acessíveis e concorrer diretamente com os 

grandes supermercados dos centros comerciais. 

Nos gráficos abaixo, veremos o quantitativo de vendas referentes aos estabelecimentos pesquisados, 

levando em consideração o porte econômico do estabelecimento, a sazonalidade das vendas e suas políticas de 

relacionamento com clientes.  
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Gráfico 9 - Margem das vendas mensalmente por estabelecimento pesquisado. 
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Gráfico 10 - Demonstrativos das vendas dos estabelecimentos por períodos mensais. 

Como visto no gráfico 6, o quantitativo de vendas na 4ª semana do mês cai bruscamente em relação a 1ª 

semana, sofrendo uma variação média de 15% a cada semana. Esta porcentagem foi contabilizada em relação à 

quantidade de reposição do estoque de mercadorias, uma vez que as compras efetuadas por as empresas para 

repor estoques são mais altas na primeira quinzena de cada mês, importante destacar que em cerca de 90% dos 

mercadinhos pesquisados a definição do quantitativo de mercadorias a compra é definido de maneira empírica, 

uma vez que não há a concepção da importância para de uma gestão de estoques eficiente. Vejamos o gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 7 - Demonstrativos de compras para reposição do estoque. 

Perante os dados analisados foi identificado que supermercados e mercadinhos sofrem com a 

sazonalidade das vendas e seus esforços por manter o nível de vendas em equilíbrio esbarram no poder de 

compra dos consumidores, uma vez que estes em sua maioria possuem renda fixa proveniente de empregos 

públicos e pensões mensais, assim sendo, suas compras são realizadas em paralelo com seus vencimentos, fato 

que torna os gerentes e donos de supermercados e mercadinhos estáticos para aumentar suas capacidades de 

vendas. 

Para demonstrar o fato acima citado veremos os gráficos abaixo. 
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De R$ 1.000,00 a 2.000,00

Acima de R$ 2.000,00

 
Gráfico 8 - Renda per capita familiar. 

 
No gráfico acima está demonstrado que uma grande parcela da sociedade entrevistada sobrevive com 

menos de dois salários mínimos mensais, tendo que dividir essa renda para gastos com saúde, educação, lazer, 

suprimentos alimentícios e produtos do lar. São famílias de classe baixa residentes em sua maioria na zona rural 

dos municípios, suas compras são efetuadas uma vez por mês com salários provenientes de aposentos, rendas da 

agricultura familiar e ajuda do governo com programas de assistência familiar, como por exemplo, a Bolsa 

Família. Outra parcela populacional que cabe destaque sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês, 

estas não têm emprego fixo sua renda principal é o Bolsa Família (programa do Governo Federal), ressalta-se 

que estas famílias vivem na periferia das cidades e zona rural dos municípios, efetuam suas compras 

semanalmente com renda de trabalhos temporários os chamados “Bicos de Serviços”. 

Para tanto o gráfico abaixo demonstra que em média 20% dos rendimentos familiares são utilizados para 

compras em supermercados ou mercadinhos. Vejamos. 

21%

56%

18%

5%

Até R$ 100,00

De R$ 100,00 a 250,00

De R$ 250,00 a 500,00

Acima de R$ 500,00

 
Gráfico 9 - Valor relativo às compras mensais realizadas por famílias em suas compras principais. 

Como visto apenas uma pequena parcela da sociedade, sendo também aquela de maior poder aquisitivo 

condiciona cerca de 30% de seus rendimentos para compras no segmento varejista em estudo, no entanto foi 

identificado que esta parcela efetua suas compras em supermercados de grande porte com melhor qualidade de 

atendimento, maior variedade de mercadorias, com melhor posicionamento social, foco no desenvolvimento 

socioeconômico e na inovação de gestão tecnológica. 

A maior parcela populacional está subdividida entre os supermercados ou mercadinhos, como veremos no 

gráfico – 10. Estes consumidores por sua vez, não exigem ambientes confortáveis, climatizados e até mesmo 

relacionamentos distintos, para estes os supermercados e mercadinhos são condicionados as suas compras 

básicas necessárias ao seu dia-a-dia, este fator é convencional ao relaxamento no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas e mercadológicas por parte dos mercadinhos estudados. 
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Gráfico 10 - Valor relativo às compras mensais realizadas por famílias em suas compras principais subdivididos por 

estabelecimentos. 

Constata-se ainda que essa faixa populacional no ato da compra prioriza o fator “Preço” como estímulo 

determinante para escolha do estabelecimento. Assim muitos proprietários de mercadinhos priorizam a oferta de 

produtos a preços relativamente baixos, que o atendimento e a qualidade de produtos. Vejamos: 

60%

10%

30%

Preço

Atendimento

Qualidade do
Produtos

Gráfico 11 - Prioridade de escolha do estabelecimento por parte do consumidor para realização das 

compras em relação ao grau de satisfação. 
Com relação ao hábito de compras do consumidor, o gráfico abaixo demonstra que mais de 60% da 

população entrevistada realiza suas compras mensalmente e uma pequena parcela populacional realiza compras 

quinzenalmente ou semanalmente este pequena faixa populacional está relacionada a pessoas de famílias que não 

possuem renda fixa, e sobrevivem de trabalhos adquiridos provisoriamente, estas pessoas possuem renda inferior 

a R$ 500,00, ou seja, recebem mensalmente menos de um salário mínimo, assim realizam suas compras sempre 

de duas vezes aproveitando com isso as promoções promovidas pelos supermercados, a pesquisa revelou ainda 

que pessoas dessa classe social realizam suas compras em diferentes estabelecimentos, para assim tirar proveito 

das ofertas promocionais ou melhor preço de mercado sob determinados produtos. Há ainda uma parcela 

populacional de pessoas das classes A e B que se inserem neste grupo por manterem um relacionamento 

sustentável e também aproveitam as variações de preços que o estabelecimento lhes impõe. 
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Gráfico 12 - Quadro de freqüência habitual em que as famílias realizam suas compras, subdivididas por 

estabelecimentos. 
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Para da ênfase ao estudo veremos no gráfico abaixo quais os tipos de mercadorias que teem mais 

demanda no mercado e com isso possibilitar aos gestores melhorar o direcionamento das vendas para os 

produtos de mais valia ou mesmo desenvolver estratégias que dêem ênfase as vendas dos produtos com menos 

demanda no mercado. 

58%

21%

9%

11%
1%

Sexta Básica

Produtos de limpeza

Produtos supérfluos

Utensílios domésticos

Outros

 
Gráfico 13 - Produtos com maior demanda de mercado 

 

Perante as informações colhidas é possível identificar os principais motivos pelo qual ocorre um desaceleramento das 

vendas no decorrer do mês, o que possibilita ao gestor desenvolver estratégias auto-sustentáveis para a minimização do 

problema em questão. 

No contexto sócio-organizacional a percepção da real necessidade do consumidor é o princípio básico para que o 

gestor aplique em sua metodologia de vendas estratégias satisfatórias para o bem comum da sociedade, pois será por meio da 

captação das necessidades e inserção de melhorias ambientais e oferta de produtos direcionados ao público alvo que a 

empresa conseguirá sustentabilizar sua imagem na economia local. 

Considerando as extremidades locais, gerentes e donos de supermercados ou mercadinhos trabalham 

limitados diante das situações adversas da sociedade local, é perceptível que com o maior poder aquisitivo dos 

supermercados, estes possuem maior força de vendas, captação de recursos e uma visão mais ampla das 

necessidades dos consumidores direcionando assim ações próprias para seu crescimento sustentável interno e 

externo. Nestes termos a empresa com seu público alvo bem definido terá vantagens frente das demais no 

direcionamento de suas estratégias de vendas, no entanto o poder aquisitivo de determinados estabelecimentos e 

a falta de percepção de compra do consumidor faz com que ocorra uma forte estagnação no setor e empresas se 

tornem estáticas diante das inovações do mercado, já que uma parte da população culturalmente e 

financeiramente não acompanha o desenvolvimento e as inovações do mundo moderno. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

De acordo com o estudo levantado, considerando o porte econômico das empresas, renda per capita 

populacional a recomendação é que as empresas desenvolvam seus trabalhos visando à prospecção não só de seu 

ambiente interno, mas também o ambiente externo, neste mútuo relacionamento o estreitamento das relações 

surgi como diferencial competitivo no mercado atual e estar atento as inovações mercadológicas e a novas 

inserções no mercado é um fator primordial para a sustentabilidade de uma empresa. 

Diante dos fatos expostos, sintetizo que para a sustentabilidade econômica dos supermercados e 

mercadinhos localizados nas cidades em estudo, gerentes e proprietários na função de administradores precisam 

redefinir suas formas de comunicação para com o cliente, pois este deverá ser sempre o foco das atenções de 

qualquer empresa, manter boas relações, conhecer suas necessidades e colocar nas prateleiras aquilo que 

realmente o consumidor procura são táticas e formas de persuadir o consumidor para obter deste, sua fidelidade. 

Destaca-se também a importância do bom relacionamento com fornecedores e distribuidores, pois através deste 

que a empresa poderá obter melhor preço de mercado, além de estar sempre à frente da concorrência na oferta de 

produtos, promoções e publicação de imagem. Nestes termos defino o conhecimento das tendências do mercado 

e dos consumidores como fator primordial para a fundamentação e minimização do problema pesquisa. 

Vislumbra-se com clareza a variação das vendas no mercado em estudo decorrente da baixa 

empregabilidade e dos salários fixos em determinados períodos do mês, neste âmbito para que supermercados e 

mercadinhos consigam supremacia em suas vendas faz-se necessário redefinir seus conceitos mercadológicos, 

sintetizando diferentes formas de abordagem ao consumidor. 

Neste sentido recomenda-se então, que as empresas adotem um novo conceito mercadológico, visando à 

equiparação de vendas por igual período mensal, as empresas deverão estabelecer um plano de mercado capaz de 

persuadir o consumidor as compras constantemente, no entanto o foco do mercado deverá está bem definido para 

que as vendas venham a sofrer um forte declínio nos períodos de alta sazonalidade, para isso é de fundamental 
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importância que a empresa direcione seus objetivos para cinco quesitos básicos a uma estratégia de sucesso em 

vendas, são eles: Poder de negociação; Capacidade de atrair e reter clientes; Capacidade de inovar; Percepção de 

tendências de mercado e Visão múltipla de mercado. 

O poder de negociação é aquele em que a empresa consegue fechar uma compra ou venda referenciando 

sua eficácia comercial, um forte poder de negociação é capaz de trazer lucros e vantagens para ambas às partes 

envolvidas no processo. 

A capacidade de atrair e reter clientes está ligado diretamente as ações impostas pela empresa em suas 

formas de negociação, vendas, promoções, relacionamento interpessoal, etc. abrangendo assim os 4 P’s do Mix 

de Marketing (Produto, Preço, Promoção e Praça). 

A capacidade de inovar é a força que a empresa possui para buscar novas opções para a rotina 

empresarial, reinventando-o e inovando constantemente seu modelo gestacional, capacidade para evoluir e 

aumentar a sua criatividade perante os interpostos mercadológicos são preceitos que o empresário deve levar 

consigo e buscando sempre o engajamento de seus colaboradores. 

Percepção de tendências de mercado é a capacidade que a empresa possui para evoluir 

concomitantemente as inovações tecnológicas, ou seja, está sempre a frente das notícias contemporâneas e 

preparada para as novas introduções que o mercado absorva, seja através do concorrente ou através da cultura 

social. 

Visão múltipla de mercado é a visão que a empresa possui frente à concorrência, novos valores e culturas, 

multifuncionalidade de processos, objetividade mercadológica e conhecimento das necessidades humanas. 

Em consonância ao exposto, recomendo então que as empresas façam uso destas cinco estratégias para 

então obter o fortalecimento interno e externo, assim como também a adequação e equilíbrio de suas vendas. 

Toda via é de fundamental importância que a empresa conceitue seu direcionamento de marketing para o público 

alvo desejável e remaneje sua cadeia de suprimentos colocando a sua clientela os produtos de maior aceitação no 

mercado. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Considerando os aspectos sócio-culturais locais, os objetivos formalizados para a construção 

mercadológica da empresa são interpostos perante a variação do conhecimento técnico causal, situação percebida 

nos estabelecimentos onde a empregabilidade do conhecimento é obtida na prática, ou seja, quanto mais 

experiência maior significância para o empreendimento local, detectada também em estabelecimentos, onde a 

busca por formas adequadas para obtenção do sucesso das vendas é contínua, um fator que tem minimizado o 

problema tem sido a freqüência de promoções impostas pelos estabelecimentos no âmbito comercial, no entanto, 

esta abordagem tem gerado um novo problema que é o aumento no índice de probabilidade de um mesmo cliente 

realizar as mesmas compras em diferentes estabelecimentos, vagando assim a normalidade de vendas do 

estabelecimento. 

Com base nisto, cabe a empresa elaborar sua própria estratégia de vendas, de acordo com suas forças e 

fraquezas e dos concorrentes, objetivos direcionados e conhecimentos das reais necessidades do consumidor. 

Cabe aos gestores também conhecerem principalmente o composto de marketing para só então definir suas 

táticas e estratégias tendo a consciência que uma estratégia que funcionou muito bem no passado pode está 

ultrapassada no presente. 

Após, os objetivos estarem claramente definidos será hora então de aplicar métodos construtivos que 

dêem suporte as variações mercadológicas do entorno comercial. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista comerciante 

1) Nome: _____________________________________________________ 
2) Profissão: __________________________________________________ 
3) Seu estabelecimento classifica-se como: 
( ) Grande Porte    ( ) Médio Porte   ( ) Pequeno Porte 

4) Qual o sortimentos de mercadorias existentes em seu estabelecimento? 

( ) 10 a 30 marcas   ( ) 30 a 50 marcas  ( ) 50 a 70 marcas 

( ) 70 a 100 marcas   ( ) mais de 100 marcas 

5) Quantidade de distribuidoras e fornecedores: 

( ) 0 a 10     ( ) 11 a 30    ( ) 31 a 50 

( ) 51 a 100     ( ) mais de 100 

6) Qual a sua margem de vendas mensalmente? 

( ) até 10.000,00 R$    ( ) de 10.000,00 a 20.000,00 R$ 

( ) de 20.000,00 a 30.000,00 R$   ( ) de 30.000,00 a 50.000,00 R$ 

( ) acima de 50.000,00 R$ 

7) Sua vendas são satisfatórias? 

( ) Sim   ( ) Não   ( ) Pode melhorar 

8) Há períodos do mês em que há redução elevado nas vendas da empresa? 

( ) Sim   ( ) Não 

9) Se a resposta anterior foi “Sim” em que períodos ocorre como maior freqüência esse déficit nas 

vendas? 

______________________________________________________________________ 

10) A empresa tem alguma estratégia mercadológica para suprir o déficit sob as vendas em períodos 

de baixa sazonalidade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11) A empresa tem alguma política de relacionamento com o cliente? Qual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

12) A empresa faz ou já fez algum tipo de pesquisa para verificar os níveis de satisfação do cliente? 

( ) Sim, periodicamente   ( ) Sim, raramente    ( ) Não 

13) A empresa já fez uso de algum tipo de pesquisa sob a concorrência? 

( ) Sim, freqüentemente    ( ) Sim, raramente   ( ) Não 

14) A empresa formula algum tipo de estratégia para driblar a concorrência? 

( ) Sim, periodicamente    ( ) Sim, raramente   ( ) Não 
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http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/pesquisa-em-negocios-case-fox-pesquisa-como-instrumento-de-inovacao/3545/
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/a-importancia-da-pesquisa-de-marketing/31419/
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/a-importancia-da-pesquisa-de-marketing/31419/
http://www.ibge.gov.br/
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista consumidor 

1) Nome: _______________________________________________________ 

2) Idade: _______________________________________________________ 

3) Estado Civil  

( ) Casado(a) 

( ) Solteiro(a) 

( ) Viúvo(a) 

( ) Separado (a) 

4) Renda familiar: 

( ) até R$ 500,00 

( ) R$ 500,00 a 1.000,00 

( ) R$ 1.000,00 a 2.000,00 

( ) acima de R$ 2.000,00 

5) Tem emprego fixo: 

( ) Sim   ( ) Não 

6) Recebe rendimentos de algum programa do Governo Federal 

( ) Sim   ( ) Não 

7) Realiza suas compras no mesmo supermercado ou mercadinho? 

( ) Sim    ( ) Não 

8) Qual o hábito de compra? 

( ) Semanal    ( ) Quinzenal    ( ) Mensal 

10) Em que período do mês você faz sua compra principal? 

( ) Início    ( ) Meio    ( ) Fim 

11) Como é o atendimento no estabelecimento que você costuma freqüentar? 

( ) Ótimo   ( ) Bom   ( )Regular   ( ) Ruim 

12) Para você o que é mais importante em um supermercado ou mercadinho? 

( ) Preço   ( ) Atendimento   ( ) Qualidade do produto 

13) Quais os pontos insatisfatório em relação ao supermercado ou mercadinho que você costuma 

freqüentar? (marque até 3 alternativas) 

( ) Qualidade dos produtos 

( ) Variedade dos produtos 

( ) Preço 

( ) Promoção 

( ) Atendimento 

( ) Outros _____________________ 

14) E os pontos mais favoráveis? (marque até 3 alternativas) 

( ) Localização 

( ) Qualidade dos produtos 

( ) Variedade dos produtos 

( ) Preço 

( ) Promoção 

( ) Atendimento 

( ) Outros _____________________ 

15) Quanto costuma gastar quando vai ao supermercado ou mercadinho? 

( ) Até R$ 100,00 

( ) R$ 100,00 a 250,00 R$ 

( ) R$ 250,00 a 500,00 

( ) Acima de R$ 500,00 

16) Este valor gasto é com sua compra principal? 

( ) Sim   ( ) Não 

17) Qual o valor de sua compra principal? 

R.: __________________ 

18) Quais produtos compra com maior freqüência? 

1 – Com mais freqüência   ( ) Sexta Básica 
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2 – Com pouca freqüência  ( ) Produtos de Limpeza 

     ( ) Produtos Supérfluos 

     ( ) Utensílios domésticos 

     ( ) Outros ______________ 
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RESUMO 

Nossa sociedade encontra-se em constante desenvolvimento e termos, conceito e concepções que antes eram 

essenciais hoje torna-se defasadas então, a formação continuada é uma ponte que liga o docente ao seu sucesso 

no processo de ensino aprendizagem, pois a mesma atualiza sua abordagem em sala de aula. Por isso, este artigo, 

através de uma pesquisa exploratória, tem como objetivo demonstrar a experiência de uma oficina aplicada na 

formação continuada para professores de 4º e 5º anos do ensino fundamental I, do município de São 

Sebastião/AL, denominada: Gêneros Textuais e Matemática, no dia 31 de julho do corrente ano, que teve como 

proposta refletir sobre uma possível integração do ensino de Língua Portuguesa mediado por gêneros textuais 

através da Matemática e vice-versa. Essa oficina tem como direcionamento a abordagem interdisciplinaridade 

nos anos iniciais para discutir possíveis métodos relacionados entre os assuntos dessas disciplinas através dos 

gêneros textuais que são ferramentas úteis para interligar essas duas áreas reconhecidas como distintas. Para 

introdução da oficina houve todo um embasamento teórico sobre o que são gêneros textuais e como classificá-lo. 

Em seguida foi mostrado algumas atividades com gêneros textual e como utilizá-los na disciplina de Língua 

Portuguesa e Matemática. Então, para finalizar foi entregue algumas propostas de atividades para os 

participantes desenvolver com base na interação interdisciplinar. Esse artigo tem como revisão literária: BRASIL 

(1998), BAKHTIN (2000), MARCUSCHI (2003) entre outros. 

PALAVRAS CHAVE: Gênero textuais, Ensino-Aprendizagem, Interdisciplinaridade. 

The interdisciplinary approach between Portuguese and Mathematics 

through textual genres in the classroom: A reflection on continuing 

education in the municipality of São Sebastião / AL. 
 

ABSTRACT 

Our society is in constant development and terms, concept and conceptions that were essential before today 

becomes lagged then, the continuous formation is a bridge that connects the teacher to its success in the process 

of teaching learning, because it updates its approach in the classroom. Therefore, this article, through an 

exploratory research, aims to demonstrate the experience of a workshop applied to continuing education for 4th 

and 5th grade teachers of elementary school I, in the municipality of São Sebastião / AL, named: Mathematics, 

on July 31 of the current year, which had as a proposal to reflect on a possible integration of Portuguese 

language teaching mediated by textual genres through Mathematics and vice versa. This workshop focuses on 

the interdisciplinary approach in the early years to discuss possible related methods among the subjects of these 

disciplines through textual genres that are useful tools for interconnecting these two distinctly recognized areas. 

For the introduction of the workshop there was a theoretical basis on what are textual genres and how to classify 

it. Next we showed some activities with textual genres and how to use them in the discipline of Portuguese 

Language and Mathematics. Then, to finalize was delivered some proposals of activities for participants to 

develop based on interdisciplinary interaction. This article has as literary revision: BRASIL (1998), BAKHTIN 

(2000), MARCUSCHI (2003) among others. 

KEYWORDS: Textual Gender, Teaching and Learning, Interdisciplinary. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade moderna encontra-se em constante desenvolvimento, logo com essa transformação exige-

se uma mudança nos componentes curricular presentes em sala de aula atualmente. Muitos autores acreditam na 

interdisciplinaridade como ferramenta útil para combater a distância entre o ensinado em sala e a realidade do 

discente.  

A educação moderna, principalmente, com as novas tecnologias busca sucesso na sua abordagem, 

porém nem todos os recursos presentes nas tecnologias são utilizáveis em sala de aula, pois não tem implicação 

próxima ao contexto diário do discente, ou os docentes não encontra-se preparados para esse tipo de abordagem 

com elas. 

A formação continuada pauta-se diante de tamanha transformação social como uma atualização 

docente para que a sala de aula não seja tão distante da realidade do aluno, ou seja, para que o professor não 

fique defasado quanto aos conceitos atuais, novos que se apresentam em uma sociedade de mudanças e essas 

mudanças acontecem de forma rápida, veloz.  

Logo a comunicação hoje é um dos grandes desafios, mediante essas mudanças sociais no processo de 

ensino aprendizagem, pois muitas vezes o professor utiliza-se de definições descontextualizadas e sem 

referências ao discente e este precisa sair da escola com uma comunicação efetiva tanto dos conceitos de 

informalidade quando de formalidade.  

 

METODOLOGIA 

Levar a uma interação entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática não é tarefa fácil e requer 

muita cautela e discernimento, pois podem levar ao estranhamento e até mesmo a relevância de uma sobre 

disciplina sobre a outra. 

Por isso, este trabalho é de cunho exploratória, pois o objetivo é levantar a reflexão com o referencial 

teórico sobre a proposta de interdisciplinaridade e depois apresentar algumas possíveis atividades puxando assim 

um debate sobre o tema em questão. 

Trata-se de uma oficina realizada em uma Formação Continuada no Município de São Sebastião/AL para 

professores de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I com o intuito de adquirir mais ideias, pressupostos teóricos 

e metodológicos no suporte para o trabalho junto as duas matérias de Língua Portuguesa e Matemática.  

Disciplinas que parecem tão distintas chegando a causa medo em muitos professores. Quando na 

realidade percebesse que tem mais em comum do que diferencias. Então a realização desta oficina foi de grande 

importância para aquebrantar esses receios entre os professores de Português em relação a Matemática. A oficina 

foi dividida em três partes descrita a seguir. 

De início foi apresentado o referencial teórico como embasamento da proposta através dos PCNs de 

Matemática e Língua Portuguesa para um melhor entendimento, onde eles perceberam que já consta nas leis da 

educação a proposta, sendo assim promovemos uma formação, pois muito ainda não sabiam o que vinham a ser 

gêneros textuais, também foi mostrado o referencial teórico sobre o que venha ser gêneros textuais através de 
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Marchuschi, Bakhtin e outros autores  e em seguida foi sugerida algumas atividades e formas de trabalho com 

gêneros textuais matemáticos dentro do conteúdo de Língua Portuguesa.  

Os participantes receberam alguns dos gêneros matemáticos como tabelas, gráficos etc. e a partir desse 

momento, que é a terceira parte da oficina, deveriam desenvolver estratégias para os alunos trabalharem em sala 

de aula. Como eles poderiam desenvolver, por exemplo, uma análise de um orçamento financeiro familiar o qual 

eles poderiam escrever um relatório ou falar onde deveriam melhorar e manter-se economizando, então seria 

trabalhado assim a escrita do aluno e a oralidade também. Então outras propostas foram sugeridas, analisadas e 

apresentadas pelos professores presentes na oficina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Saber se comunicar bem e com precisão nas diversidades de gêneros textuais é o objetivo de todas as 

escolas, principalmente pública, para seus alunos, pois segundo Marcuschi Os gêneros textuais para Marcuschi 

(2003) são como “entidades sócio discursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer situação 

comunicativa”.  

Para Brasil (1998) diz que “denominam-se gêneros textuais, formas verbais de ação social 

relativamente estáveis, realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais típicas e em domínios 

discursivos específicos”. Ou seja quando se comunica estamos nos remetendo aos gêneros textuais, pois eles são 

todas as formas de comunicação seja por meio escrito ou oral. 

Percebemos que a linguagem tem um papel muito importante e fundamental no processo educativo, 

pois é por ela que mediamos o processo de ensino aprendizagem. A linguagem vem se moldando para a evolução 

da sociedade e assim, também, para a facilitar a nossa comunicação. 

Onde encontramos os gêneros textuais? Bakhtin (2000) afirma que “os gêneros estão no dia a dia dos 

sujeitos falantes e eles materializam a língua. A língua, por sua vez, está vinculada à vida. Os gêneros portam-se, 

então, com o elo entre a língua e a vida”. Então o autor na mostra onde encontramos os gêneros textuais e 

corrobora quando diz que estão presentes na realidade contextual de todo ser humano ou do próprio discente.  

Marcuschi fala-nos para que servem os gêneros textuais, ou seja sua funcionalidade “os gêneros 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades (de comunicação) do dia a dia”. (Marcuschi, 2003). 

Os gêneros textuais dentro das escolas são importantes, pois aproxima mais os discentes de sua 

realidade social.  Então o trabalho com gêneros facilitará o docente a formar alunos dentro do seu contexto 

social. 

Falamos muito de gêneros textuais dentro da disciplina de Língua Portuguesa, porém eles vão além de 

uma disciplina, pois são instrumentos de comunicação e toda matéria é uma forma de linguagem para seu aluno.  

Dentro dos PCNs de matemática fala-se na utilização de gêneros como forma de aproximação da 

Língua Materna. “A produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas, e a construção de 

gráficos e tabelas, com base em informações contidas em textos jornalísticos e científicos, constituem um 

aspecto importante a que o professor deve dar especial atenção.”. (BRASIL, 1997).  

Quando o documento oficial nos remete a retirar informações com bases em gráficos e tabelas e a 

construção de gráficos e tabelas, os PCNs nos mostra como se deve trabalhar os gêneros textuais tanto na 
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disciplina de Língua Portuguesa como de Matemática. Assim como nos dá uma definição do que seja gênero 

textuais referentes a Língua Portuguesa e gêneros textuais matemáticos. 

 

CONCLUSÃO 

A Formação foi muito interessante, pois a proposta foi apresentada para professores atuantes, e por dentro 

da realidade dos alunos, e dos conteúdos das duas disciplinas. Pode-se dizer que a oficina foi muito produtiva, 

pois percebe-se que momentos como esses devem ser feitos para o compartilhamento de ideias e a troca de 

experiência sobre propostas interdisciplinar.  

No início da oficina muitos docentes já estavam empolgados com a temática e uma parcela deles já 

desanimados, pois já haviam debatido bastante sobre gêneros textuais, porém não obtiveram resultado em sala de 

aula.  

Contudo ao fim da formação os que participaram da oficina saíram expondo seus trabalhos e com muitas 

ideias para se trabalhar em sala de aula com seus alunos em uma visão mais ampla e aptos a mostrar um ensino 

mais contextualizado com a realidade dos seus alunos levando os vários tipos de gêneros textuais para a sala de 

aula promovendo a interdisciplinaridade entre a língua portuguesa e matemática para possibilitar a quebra assim 

das barreira, que antes levava ao não aprendizado, insucesso em sala de aula. 
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RESUMO: O presente trabalho traz contribuições, no que diz respeito à discussão da formação de professores 

e o ensino de ciências desde os anos iniciais, a fim de cooperar para a reflexão sobre a atividade docente no 

âmbito da sala de aula. No qual realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória, por análise bibliográfica, com 

o objetivo de investigar o ensino de ciências no cenário atual a partir de uma visão crítica na perspectiva do 

letramento científico. Discutindo a formação docente e às metodologias com o ensino de ciências que vêm se 

firmando no contexto escolar, e o distanciamento das relações vivenciadas na sociedade. Citando autores como 

Pozo e Crespo (2009), Cachapuz et al. (2011), Krasilchik et al. (1992), Marandino (2003, 2005), Mortimer 

(2002), Sasseron e Carvalho (2000), Lorenzetti (2000) entre outros. Conclui-se, evidenciando a necessidade de 

repensar nos programas das licenciaturas, tendo em vista, um direcionamento ligado às práticas efetivas que 

contribuam para o exercício da docência. O trabalho com o letramento científico desde os anos iniciais incentiva 

a autonomia do ensino aprendizagem, valorizando os variados espaços onde se faz educação, podendo atribuir 

mais significado as interações, entre a escola e o cotidiano do aluno relacionando os conhecimentos entre si.   

  

PALAVRAS CHAVE: ensino de ciências; atividade científica; sala de aula.  

Teacher training and scientific literacy in the early years 

ABSTRACT: The present paper brings contributions, with regard to the discussion of teacher training and 

science teaching since the early years, in order to cooperate to reflect on the teaching activity within the 

classroom. In which an exploratory qualitative research was carried out, by bibliographic analysis, with the 

objective of investigating the teaching of sciences in the current scenario from a critical perspective in the 

perspective of scientific literacy. Discussing teacher training and methodologies with science teaching that have 

been established in the school context, and the distance from the relationships experienced in society. Citing 

authors such as Pozo and Crespo (2009), Cachapuz et al. (2011), Krasilchik et al. (1992), Marandino (2003, 

2005), Mortimer (2002), Sasseron and Carvalho (2000), Lorenzetti (2000) and others. It is concluded, evidencing 

the need to rethink in the programs of the degrees, in view, a direction linked to the effective practices that 

contribute to the exercise of teaching. The work with scientific literacy since the early years encourages the 

autonomy of teaching learning, valuing the varied spaces where education is done, and can attribute more 

meaning to the interactions between the school and the daily life of the student relating the knowledge to each 

other. 

KEYWORD: science teaching; scientific activity; classroom. 

INTRODUÇÃO  

A necessidade de se introduzir um trabalho voltado para o ensino de ciências no contexto educacional, 

frente ao desenvolvimento social baseia se na afirmativa de que “investimentos no ensino de ciências são 

proporcionalmente maiores que os de muitas disciplinas [...] da existência ininterrupta no Brasil desde os anos 

cinquenta de projetos curriculares com a finalidade de melhorar o ensino de ciências” (KRASILCHIK, 1992, 

p.4). 

Pesquisas desenvolvidas por Pozo e Crespo (2009), Cachapuz et al. (2011), Krasilchik et al. (1992), 

Marandino (2003, 2005), Mortimer (2002), Sasseron e Carvalho (2000), Lorenzetti (2000), reafirmam a 

importância do desenvolvimento de um trabalho voltado para o ensino das ciências de forma crítica no âmbito 

educacional, em busca de uma participação mais efetiva dos alunos, quanto ao processo de ensino aprendizagem 

de forma significativa, frente ao que defende-se como letramento científico.  

Pois, o “domínio dos fundamentos científicos hoje em dia é indispensável para poder realizar tarefas tão 

triviais como ler um jornal ou assistir televisão” (BIZZO 2009, p.14). Daí, a importância de estar atento para 

sensibilizar o aluno frente à compreensão de aspectos que ofereçam melhores condições de interação social, e 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

740 

uma maior significação no contexto educacional. Lorenzetti, (2000, p.13) afirma que “os resultados de pesquisas 

consultadas constatam um nível muito baixo de compreensão dos assuntos científicos, sinalizando que mudanças 

devem ocorrer na educação formal”. 

Nesse sentido, tendo em vista a realização de pesquisas que cooperem para a reflexão da atividade 

docente no âmbito da sala de aula, foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória, através de análise 

bibliográfica. Onde se discutiu acerca da formação de professores para o ensino de ciências nos anos iniciais, o 

desenvolvimento da atividade científica em sala de aula e a necessária formação docente frente a um 

redirecionamento para o ensino de ciências com o objetivo de investigar o ensino de ciências no cenário atual a 

partir de uma visão crítica na perspectiva do letramento científico  

 No qual investigou-se a respeito da formação docente e de como às metodologias com o ensino de 

ciências vêm se firmando no contexto escolar, e do seu distanciamento das relações vivenciadas na sociedade, 

baseado nas discussões de autores como Pozo e Crespo (2009), Mamede e Zimmermann (2005), Carvalho e Gil-

Pérez (2011) entre outros.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
Foi realizada uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório através de levantamento bibliográfico na 

qual buscou-se investigar a formação de professores e o ensino de ciências para os anos iniciais sob a perspectiva 

do letramento científico. O que ficou evidenciado nos resultados de pesquisas realizadas (LORENZETTI, 2000), 

(POZO; CRESPO, 2009) nas escolas, quanto à atitude docente e seu planejamento para o ensino de ciências, a 

mera conceitualização de termos e quando muito, a realização de um experimento como demonstração, 

esmaecendo a ideia de comprovação de um fato estudado. 

Prática essa, que faz o ensino de ciências parecer um momento diferenciado da aula, que merece grande 

destaque, por sempre estar associado a amostras de atividades que envolvem a experimentação, muitas vezes 

dissociados de aspectos que os alunos conheçam com alguma propriedade. Cachapuz (2011, p. 44) afirma que 

“apesar da importância dada à observação e a experimentação, em geral o ensino é puramente livresco, de 

simples transmissão de conhecimentos, sem trabalho experimental real”. Do ponto de vista da proximidade da 

atividade desenvolvida, com a compreensão do aluno acerca de aspectos do cotidiano.  

Essa metodologia faz-se presente no ambiente educacional e vem se afirmando nas instituições escolares 

de forma marcante, até surgirem às frustrações dos profissionais da área, por perceberem menos resultados do 

que o esperado no momento de exporem o que aprenderam sobre a aula. 

As dificuldades expostas também são presentes na resolução de atividades que envolvem problemas 

propostos rotineiramente. Conforme Pozo e Crespo, (2009) mesmo quando os docentes acreditam que os alunos 

aprenderam demonstrando bons resultados em uma avaliação, o que foi aprendido é tênue. A ponto de não 

conseguir organizar nem uma breve explicação sobre o que aprendeu, em decorrência das próprias práticas 

escolares, que se concentram em tarefas rotineiras destituídas de significado real.  

O que se observa é o desafio em torno da solução de um problema hipotético, distante das situações 

vivenciadas dos alunos, ocasionando uma perda de sentido e limitando sua utilidade e aplicabilidade por parte 

dos alunos, desviando-se de uma instrução científica adequada, configurando o que Bizzo (2009) chamaria de 

“placebo pedagógico”.
54

 

Sasseron et al. (2017), vêm desenvolvendo projetos de pesquisas, voltados para a formação de professores 

do ensino de ciências. Visando contribuir para o planejamento de sequências de ensino investigativas, na 

promoção da argumentação nos anos iniciais do ensino, para o planejamento da formação em serviço dos 

professores, almejando à implementação de aulas de ciências mais propícias para formação geral dos alunos.  

Enquanto Gatti (2012) traz o resultado de pesquisas realizadas, com foco nos programas pedagógicos das 

licenciaturas, constatando que as disciplinas voltadas para a formação de práticas e metodologias de ensino é 

muito pequena, contribuindo pouco frente a uma formação voltada para o exercício da docência. O que vem 

fragilizando o ensino das ciências não só nos anos iniciais, mas em todas as etapas do ensino. 

Visto o exposto acima é notória a importância de uma formação de professores em ciências, para que um 

trabalho na perspectiva do letramento científico seja iniciado de forma embasada em pressupostos que fazem 

parte da realidade do que se encontra hoje, e de como é realizado o trabalho em sala de aula. 

 

Formação docente: o desenvolvimento da atividade científica em sala de aula  

O ensino de ciências que tem sido desenvolvido em sala de aula atualmente é marcado por vagas 

explanações, buscando algum elemento do cotidiano para relacioná-las, em complemento a realização de 

algumas atividades demonstrativas a fim de justificar e significar o conteúdo trabalhado no livro didático. 

Cachapuz, (2011) afirma que uma educação científica, pautada principalmente em aspectos conceituais transmite 

uma visão deformada, que pouco contribui para o real significado e objetivos da atividade científica. 

                                                           
54 No entendimento original trata-se de uma série de conhecimentos que não tem rigorosamente nenhuma utilidade para o 

aluno. 
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Desse modo não parece interessante reproduzir um modelo de ciência atrelado a amostras isoladas, de 

situações experimentais ou exploratórias do ponto de vista conceitual. Tendo que justificar as transformações 

ocorridas na sociedade, e os fundamentos que as norteiam, com o sentido real do uso da experimentação em sala 

de aula; como uma ciência capaz de comprovar os fatos estudados. Em conformidade, Polon (2010) afirma que 

apresentar e discutir os conhecimentos oriundos das descobertas científicas produzidas pela humanidade e 

socializados na escola são fundamentais para a formação do aluno na sociedade.  

Talvez o pensamento exposto, se justifique na decorrente fragilidade de sentido atribuído ao ensino das 

ciências, no que respalda o trabalho com o letramento científico. O que configura a urgência em ressignificar e 

buscar meios, para incentivar o docente a potencializar o trabalho nessa perspectiva.  

Em suma é importante partir dos elementos que compõem a cultura escolar, para compreender como se realiza o 

processo de produção de saberes ocorrido na escola, já que é um elemento determinante das relações entre 

conhecimentos, sujeitos, procedimentos, tempos e espaços na instituição (MARANDINO, 2005). Pois imbricado 

na cultura escolar estão uma série de fatores que situam o desenvolvimento da proposta do trabalho pensado para 

o contexto histórico e sociocultural em que está inserida. 

Por isso, é válido atentar para a contribuição de se levar em conta o conhecimento de senso comum, os 

aspectos relacionados à cultura, ao espaço vivencial como um ponto de partida, para a compreensão e a 

elaboração de confrontos importantes, frente ao desenvolvimento de competências e habilidades inerentes as 

ciências, por serem intrínsecas as relações cotidianas. 

Segundo Mamede e Zimmermann (2005, p.2) “a formação de professores se constitui em um eixo 

fundamental para a transformação da realidade do ensino de ciências em nosso contexto educacional”. Assim, o 

trabalho realizado com pressupostos pautados na integração do saber científico, poderá fazer sentido para o 

aluno, podendo reconhecer aspectos do trabalho desenvolvido nas interações sociais e cotidianas. Desse modo, a 

formação faz-se indispensável para a compreensão dessa necessidade e da reflexão sobre a melhor forma de 

realização. 

Similarmente Schnetzler (1992, p.18) já afirmava que “criar as condições para facilitar a ocorrência da 

aprendizagem significativa em nossos alunos é o papel social do professor”, sugerindo uma construção e 

reconstrução de ideias, buscando a melhor concepção do aluno sobre a situação exposta.  

Daí a importância de oportunizar um ensino de ciência, respaldado em discussões válidas, do ponto de 

vista do confronto de opiniões, (senso comum e saber científico) formuladas de acordo com a realidade vivencial 

e as experiências de cada um, na busca de um consenso científico. Tendo em vista que é necessário considerar 

vários caminhos para iniciar o trabalho com o letramento científico de forma significativa para os alunos e mais 

eficiente para os docentes. 

 

Discussões acerca da formação continuada  

A importância de melhoramentos da formação docente, frente a um redirecionamento do trabalho, que dê 

significado aos conteúdos explorados para a vida do aluno vem sendo discutida na literatura. Mortimer (2017), 

por exemplo, desenvolveu projetos sob essa perspectiva; que corresponde ao modelo de perfis conceituais acerca 

do ensinar e aprender conceitos científicos, baseado na produção de teses e dissertações publicadas em todo o 

país. Pesquisas como a de Pozo e Crespo (2009), Carvalho e Gil-Pérez (2011), continuam evidenciando a 

necessidade e urgência em se repensar a prática em sala de aula, tomando como ponto de partida a abordagem 

metodológica. 

Essa carga que recai sobre o docente, exige-lhe muito profissionalismo e atualização com relação ao que 

surge de novo e faz-se necessário acrescentar ao currículo discutido em sala de aula, para tanto é preciso estar 

aberto para buscar tais informações e torná-las acessíveis para os alunos. Cachapuz (2011, p. 85) defende que 

“desejável mesmo é que, de algum modo, o professor não assente o seu saber, sobretudo na informação, mas que 

possa também desenvolver conhecimentos e saberes no modo como se investiga, como se faz ciência”. 

Nesse sentido, a formação continuada vem sendo discutida como o caminho mais provável para a 

qualificação docente e melhoramento da situação educacional. Para tanto, será necessário como afirma Nacarato 

et al. (2009) a realização de mudanças estruturais e de atitude na formação de professores das licenciaturas e a 

formação continuada de professores em exercício (NACARATO et al., 2009),  que ultrapassem as exigências 

legais mínimas ainda que sejam frequentemente repropostas, frente a um letramento científico, o qual aproxima a 

ciência e suas descobertas do cotidiano das pessoas, através dos estudantes em seus variados níveis.  

Esse papel recai sobre o profissional docente, pelo encargo de lidar também com a formação de futuros 

profissionais, de modo que a qualidade da trajetória escolar é de grande importância para a definição da atuação 

desse cidadão na sociedade. Atuação essa, que abrange desde tomar decisões que possam melhorar sua 

participação nas interações sociais, a exercer funções que possam contribuir para a melhoria de vida de outros 

cidadãos.  

Pois o desenvolvimento de uma educação básica qualificada é a base para a continuidade do processo 

educativo sob o mesmo patamar, reflexivo, metodológico, onde desde a base a criticidade, a observação, a 
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formulação de hipóteses, a busca pela solução de situações levantadas, sempre são estimuladas. Essa 

preocupação com o modo de ensino deve abranger todos os níveis da educação, a começar pelos anos iniciais. 

Segundo Gatti (2012), a formação de professores recém-saídos das licenciaturas passam por discussões 

que envolvem, um distanciamento do que é estudado na universidade, com o desenvolvimento da atividade em 

sala de aula, que tem mostrado uma formação de práticas e metodologias de ensino muito pequena, pois os 

projetos pedagógicos atendem mais a uma proposta de bacharelado do que de licenciatura para o exercício da 

docência. E na formação continuada de professores em exercício, o que se observa são arranjos onde se tentam 

fazer formações continuadas para o exercício, porque foram determinadas pelo Ministério da Educação.  

Quando se trata de uma formação na perspectiva de um letramento científico, as orientações nesse campo 

soam confusas e repetem os modelos já discutidos, mais próximos dos anos de 1970 do que dos dias atuais. 

(NACARATO et al. 2009). Tal aspecto só tem evidenciado a importância de se repensar nos rumos que a 

educação tem tomado com um ensino de ciências, que não tem correspondido nem contribuído para uma atuação 

crítica, do ponto de vista daquele ensinado na escola. Que não para por aí, pois perpassa a educação básica e o 

ensino médio, chegando até a universidade. 

Essa necessidade formativa está bem evidenciada nos anos iniciais da educação básica, pois refletem 

características de uma formação docente deficiente em letramento científico. As quais são utilizadas para 

orientar discussões atuais em sala de aula, ainda que a própria ciência demonstre notáveis descobertas, e a 

necessidade de uma sociedade atuante a qual os avanços científicos representem (CACHAPUZ, 2011). 

A ciência é uma construção contínua, contudo não deve ser apresentada no âmbito educacional como algo 

distante dos alunos e das interações sociais, reforçando através das atitudes explicativas em sala de aula, posturas 

que afirmem essa ideia de forma até subjetiva.   

É preciso estar atento, pois como afirma Cachapuz (2011), a ciência funciona a partir dos 

questionamentos, das dúvidas, não das certezas, deve ser ensinada para a autonomia, para agir frente às situações 

atuais levantadas, e não apenas ser trabalhada como uma mera retórica de conclusões. 

Desse modo, formações continuadas no que se referem aos docentes em exercício teriam grande 

significado e reflexo na prática profissional. Visto que à medida que os conteúdos e as propostas se atualizariam, 

os professores também em formação estariam a par das novas discussões e dos novos encaminhamentos a se 

fazer, visando à melhoria da sua prática e a compreensão dos alunos pela aplicabilidade dos conhecimentos.  

Um modelo de formação continuada desenvolvida por uma pesquisadora (SILVA, 2002), descreve o viés 

inicial para orientar a realização de um trabalho seguro, do ponto de vista dos conteúdos procedimentais
55

. Com 

o objetivo de criar condições para que docentes dos anos iniciais participassem ativamente da tomada de 

decisões em relação ao ensino de ciências. Desenvolveu uma pesquisa, onde realizava encontros para orientar 

sobre a proposta do ensino de ciências, redirecionar os trabalhos frente à nova visão metodológica, e 

aprofundamentos dos temas que iam sendo ministrados. 

Mesmo parecendo um grande desafio realizar um trabalho pautado em questionamentos, dúvidas e 

formulação de hipóteses, é importante para a melhoria da qualidade do ensino estar aberto para mudanças 

necessárias no âmbito educacional e investir em formações para corresponder aos novos modelos de sociedade. 

 

A necessária formação docente: um redirecionamento para o ensino de ciências 

Para a realização de um trabalho pautado no letramento científico é necessário que os profissionais que 

atuam em sala de aula, saibam como realizar essa abordagem, e também o porquê de desenvolvê-la.  

É preciso estar ciente das habilidades instigadas com essa proposta de intervenção nas aulas de ciências e 

de suas implicações para a construção do conhecimento do aluno. Podendo traçar objetivos e metas para a 

realização do trabalho, fazendo com que a formação docente com foco no letramento científico também seja 

significativa para o profissional.   

Penteado (2010) afirma que é importante que durante a formação docente, o licenciado tenha um espaço, 

para viver uma intervenção reflexiva semelhante às experiências proporcionadas pela pesquisa e pelo ensino, por 

possibilitar aos docentes a construção de uma identidade profissional, pois é necessário não somente que o 

docente se conheça e domine o campo teórico de atuação, mas que saiba desenvolvê-lo no campo escolar. 

Reforçando a ideia exposta, Lourenço (2013) defende que os cursos de formação de professores devem 

propiciar possibilidades para que os licenciados considerem a aula como objeto de estudo, aprendendo a 

problematizar e a propor hipóteses para a superação das deficiências detectadas.  

Delizoicov et al. (2002) traz contribuições importantes para essa reflexão sobre o curso de formação de 

professores de Ciências, sugerindo em seus argumentos um olhar para as possibilidades que a interação com os 

                                                           
55 Pozo e Crespo, (2009) fazem uso do termo conteúdos procedimentais, para explicar as dificuldades dos alunos em 

compreenderem conceitos da área de ciências da natureza e a utilidade dos conteúdos estudados, ou seja, o que precisam 

aprender a fazer com seus conhecimentos científicos. 
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alunos pode oferecer, partindo de temas significativos, que envolvem o conhecimento científico, indispensável 

no momento.  

Outros acréscimos nessa perspectiva são encontrados em Carvalho e Gil-Pérez (2011), os quais fazem 

uma análise crítica da formação atual de professores de ciências, apresentando uma proposta de reestruturação, 

associada a uma tarefa de pesquisa e inovação permanente. 

Um passo importante que precisa ser dado para a superação da visão fragilizada do docente, sobretudo 

dos anos iniciais é enxergar-se como um profissional pesquisador frente à superação das dificuldades 

encontradas no seu campo e área de atuação. O que lhe dá dentro das possibilidades a liberdade para aplicar e 

rever estratégias de ensino, visando sempre o desenvolvimento do aluno, no que concerne o seu melhor 

desempenho, ideia essa defendida por Sedano (2016). 

De certo que nem todo trabalho exercido como profissão, tem como resultado o privilégio de contribuir 

para a formação de cidadãos, na atual conjuntura esse fato tão importante está passando despercebido no 

ambiente em que ele acontece; na escola. De modo que é enfatizado sempre em pesquisas desenvolvidas por 

mestres e doutores, muitas vezes distantes desse contexto. 

O docente precisa despertar para a importância da realização de seu trabalho, e do papel social da escola. 

Como demonstra Galiazzi e Moraes (2002) “Assumir o educar pela pesquisa implica em assumir a investigação 

como expediente cotidiano na atividade docente. O pesquisar passa a ser princípio metodológico diário de aula”. 

Daí a defesa de despertar no docente em exercício e em formação (nas licenciaturas), que a escola é o 

campo de pesquisa mais rico de que um profissional em atuação possa dispor.  Galiazzi e Moraes (2002) 

realizam pesquisa na qual partem do pressuposto da necessidade de superar a aula caracterizada pela simples 

cópia. Através da formação de professores utilizando a pesquisa como atitude cotidiana na sala de aula, 

redirecionando o olhar para os licenciandos, de objetos, a sujeitos das relações pedagógicas, em busca de 

competência crítica e de argumentação em sua prática cotidiana, frente à conquista de autonomia nesse contexto. 

Para que haja a consciência de que apoiar as práticas metodológicas no letramento científico desde os 

anos iniciais, é o início de uma etapa a qual será refletida em toda uma vida escolar, passando pelo ensino 

fundamental, médio, até a universidade. E que, se há uma pretensão em realizar uma mudança no modo como se 

constrói o pensamento científico, deve começar pelos profissionais e discentes que formam a base da educação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se com o levantamento bibliográfico realizado o ponto de vista de diferentes autores que 

apresentaram as dificuldades do contexto da sala de aula, evidenciando a importância da realização de um ensino 

de ciências desde os anos iniciais que estimule a participação e reflexão acerca de aspectos relacionados à 

ciência por apresentar uma abrangência significativa frente à compreensão de aspectos que não só dizem respeito 

ao ensino de ciências mas ao exercício mais ativo e consciente da cidadania.  

Autores como Lorenzetti 2000; Pozo e Crespo 2009; Cachapuz 2011; Bizzo 2009; Gatti 2012 têm 

evidenciado em suas pesquisas quanto à atitude docente um ensino voltado para a conceitualização de termos, e 

a transmissão de conhecimentos, acompanhado da realização de atividades práticas destituídas de um trabalho 

experimental real. 

Resultados esses ligados aos programas pedagógicos das licenciaturas, que ofertam poucas disciplinas 

voltadas para a formação de práticas e metodologias de ensino, contribuindo pouco frente a uma formação 

voltada para o exercício da docência. 

Penteado 2010; Lourenço 2013; Galiazzi e Moraes 2002; Carvalho e Gil-Pérez 2011 defendem cursos de 

formação de professores onde os licenciados considerem a aula como objeto de estudo, aprendendo a 

problematizar e a propor hipóteses para a superação das deficiências detectadas, enfatizando a inerência 

pesquisadora à atitude docente. 

De modo que Sasseron et al. 2017; Polon 2010; Marandino 2005; Mamede e Zimmermann 2005; 

Schnetzler 1992; Mortimer 2017; Pozo e Crespo 2009; Carvalho e Gil-Pérez 2011; Silva 2002 vêm 

desenvolvendo projetos de pesquisas, voltados para a formação de professores do ensino de ciências sob o ponto 

de vista da formação de professores como um eixo fundamental para a transformação da realidade do ensino de 

ciências no contexto educacional frente a adoção de práticas que facilitem o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Observou-se com a pesquisa realizada, a fragilidade existente quanto as metodologias realizadas frente ao 

ensino de ciências nos anos iniciais. Metodologias essas oriundas de raízes formativas  pelo modo como as 

licenciaturas organizam seus cursos. Assim como a preocupação existente entre pesquisadores da área que não 

só têm evidenciado a necessidade de uma mudança de postura frente a melhoria do ensino de ciências como vêm 

realizando trabalhos que possibilitem a vivencia sob a perspectiva do desenvolvimento de práticas pautadas no 

letramento científico.  Mostrando que o letramento científico é mais uma postura docente, é a adoção de uma 

abordagem metodológica segura e intencional, que visa, sobretudo a autonomia do aluno. 
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Postura essa, que não tem sido estimulada nas licenciaturas, com os professores em formação, nem na 

formação continuada dos professores em exercício, apesar da importância do letramento científico evidenciada 

por pesquisadores da área. Pois o trabalho que tem sido realizado no âmbito escolar, ainda funciona sob o 

princípio da resolução de situações hipotéticas, por vezes distantes da realidade observada, confundidas com a 

construção de um ensino seguro, e com o incentivo a autonomia para a formação de indivíduos que estabeleçam 

uma boa interação com a sociedade. 

E ainda que aconteça a realização de atividades relacionadas ao trabalho científico, estão longe de 

representarem uma mudança no modo como se faz ciência, por ainda marcar um distanciamento entre o que se 

aprende, e onde se observa esse aprendizado nas interações cotidianas, por se realizar de forma isolada. 

É interessante nessa perspectiva fomentar pesquisas que cooperem para a formação de professores frente 

à realização de um ensino que coopere para o desenvolvimento de um trabalho na área do ensino de ciências que 

estimule a criticidade do aluno para uma participação mais efetiva na sociedade.  
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RESUMO: A base da educação escolar é a pesquisa, e através dela é possível desenvolver no aluno o 

questionamento sistêmico e reconstrutivo da realidade. O presente trabalho tem como objetivo relatar a 

importância de atividades práticas para despertar o interesse pelo estudo através da interatividade e um modo 

mais dinâmico de ensinar, aprender e avaliar os conhecimentos adquiridos durante a aula sobre célula 

eucariótica. A atividade de produção da célula eucariótica foi desenvolvida por alunos do 8º ano de uma Escola 

de Ensino Fundamental do município de Arapiraca-AL. Os discentes foram orientados e auxiliados pelos 

bolsistas do Projeto PIBID e pela professora supervisora sobre o passo a passo da confecção de uma célula 

eucariótica, baseado na ilustração modelo passada, adaptada conforme os conteúdos já vistos em sala de aula, 

revisando de forma dinâmica a estrutura celular, utilizando matérias de baixo custo e fáceis de encontrar. Foi 

possível observar que os alunos tiveram uma melhor compreensão sobre a estrutura da célula e das principais 

funções das organelas celulares do reino animal. E também houve um maior envolvimento da turma, fazendo 

com que os alunos trabalhassem em grupo. Além do aprendizado por parte dos alunos da escola, foi de total 

importância à reflexão que o trabalho proporcionou para os bolsistas do PIBID sobre as aulas práticas como 

método pedagógico para a formação do professor de biologia. Conclui-se que o trabalho realizado pelo PIBID 

juntamente com os alunos da escola presente, foi satisfatório, além do aprendizado por parte dos mesmos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Ensino, mudança, aprendizagem. 

The Importance of the Practical Class in Teaching Biology: A Report of 

Experience 

ABSTRACT: The basis of school education is research, and through it it is possible to develop in the student 

the systemic and reconstructive questioning of reality. The present work aims to report the importance of 

practical activities to stimulate interest in study through interactivity and a more dynamic way of teaching, 

learning and evaluating the knowledge acquired during the lesson on eukaryotic cells. The activity of production 

of the eukaryotic cell was developed by students of the 8th year of a Elementary School in the municipality of 

Arapiraca-AL. The students were guided and assisted by PIBID Project grantees and the supervising teacher on 

the step-by-step preparation of a eukaryotic cell, based on past model illustration, adapted according to the 

contents already seen in the classroom, dynamically reviewing the structure using inexpensive, easy-to-find 

materials. It was possible to observe that the students had a better understanding about the structure of the cell 

and the main functions of the cellular organelles of the animal kingdom. And there was also a greater 

involvement of the class, making the students work in groups. Besides the students' learning of the school, it was 

of total importance to the reflection that the work provided to the PIBID scholarship holders on the practical 

classes as a pedagogical method for the formation of the biology teacher. It is concluded that the work carried 

out by PIBID together with the students of the present school was satisfactory, besides their learning. 

KEYWORD: Teaching, change, learning. 

 

INTRODUÇÃO  

Na escola a metodologia utilizada pelo professor é muitas vezes resumida ao quadro, giz e livro, fator que 

prejudica o ensino de ciências na sociedade contemporânea. As descobertas científicas e inovações 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

747 

biotecnológicas estão para além de livros didáticos.  A disciplina de ciências necessita de mudança na pedagogia 

do ensino, para que forme alunos que relacionem o conhecimento científico para melhorar o entendimento sobre 

a sociedade que lhe rodea. A partir dessa mudança de metodologia surge a necessidade do conhecimento prático. 

Diante dessa necessidade o professor tem a importante função de planejar atividades práticas para facilitar a 

compreensão dos conteúdos teóricos aos alunos, estimulando-os a questionar, responder, pesquisar e observar. 

Leite et.al (2005, p. 03), destaca que quando a atividade prática compreende um conteúdo já trabalhado em sala 

de aula, o aluno tende a ampliar sua reflexão sobre os fenômenos que acontecem a sua volta e isso pode gerar, 

consequentemente, discussões durante as aulas fazendo com que os alunos, além de expor suas ideias, aprendam 

a respeitar as opiniões de seus colegas de sala.  

Segundo Piaget, os estudantes adquirem muito mais conhecimento através de situações concretas, e as 

experimentações constituem um grande instrumento de aprendizagem, pois através delas os alunos observam, 

pensam e agem.    

A base da educação escolar é a pesquisa, e através dela é possível desenvolver no aluno o questionamento 

sistêmico e reconstrutivo da realidade. Essa reconstrução compreende o conhecimento inovador e sempre 

renovado, tendo como base a consciência crítica. Dessa forma, o aluno inclui a sua própria interpretação, 

formulação pessoal, aprende a aprender e a saber pensar (DEMO, 2011). 

Para Perrenoud (2002), pode ser que a formação contínua torne-se progressivamente privilegiada da presença 

de profissionais experiente e voluntários. É de suma importância a participação do graduando na comunidade 

escolar, onde a vivência na prática docente lhe proporcionará experiências, construção e aperfeiçoamento de suas 

concepções em relação ao processo de ensino, tais experiências propiciam um pensamento reflexivo sobre o 

papel do docente.  

Visando essa maior aproximação dos graduandos com a escola, a CAPES apresentou em 2007 o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no qual atualmente participam 195 Instituições de 

Educação Superior de todo o país, desenvolvendo 288 projetos de iniciação à docência em, aproximadamente, 4 

mil escolas de educação básica, onde  apresenta vários objetivos, e um deles é inserir os licenciando no cotidiano 

de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem 

a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; .  (CAPES 2013). 

Com isso, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem se tornado indispensável 

para promover melhorias na vida acadêmica dos discentes e docentes, levando as escolas públicas formas de 

incentivar os professores a ministrarem uma aula mais dinâmica facilitando o aprendizado e estimulando os 

alunos a se inserirem em projetos científico. O docente pode utilizar diferentes recursos, com o objetivo de tornar 

o conteúdo teórico mais interessante, motivador e próximo da realidade. O uso de apresentações de slides, 

vídeos, debates, atividades práticas, entre outros, procura tornar mais fácil o aprendizado e compreensão do 

conteúdo. 

Conforme Von Linsingen (2010, p. 114) “o ideal é articular as diferentes abordagens de acordo com a 

situação de ensino”. O uso de teorias de ensino diferentes enriquece o trabalho em sala de aula, por tanto, 

podemos somar, por exemplo, a abordagem construtivista e a cognitiva objetivando qualificar o processo de 

aprendizagem. 

  Nessas perspectivas, as atividades experimentais constituem uma relevante ferramenta que permite ao 

professor constatar e problematizar o conhecimento prévio dos seus alunos, estimular a pesquisa, a investigação 

e a busca da solução de problemas. A postura experimental permite à exploração do novo e à incerteza de se 

alcançar os resultados esperados da pesquisa, além da ideia de tornar o aluno o sujeito da ação (FRACALANZA 

et al., 1986 apud RONQUI, 2009). 

Mudanças ou evolução são reflexos de necessidades e iniciativas, que a sociedade apresenta, como melhoria 

na educação, saúde, dentre outras. Para sustentar a necessidade de crescimento é imprescindível o incentivo na 

educação para formar estudantes que dê continuidade a esse avanço. Como alvo, percebeu se na escola a 

necessidade da prática científica, para que o ambiente escolar seja aquele que se produza e faça ciência, sendo as 

atividades práticas viabilizadoras para que os alunos tenham melhor compreensão dos conteúdos científicos. No 

entanto, dados do senso demonstram que estudantes preferem cada vez menos cursos superiores de caráter 

científico. 

Física, matemática, química e ciências biológicas tiveram queda no número de matrículas na graduação de 

2011 para 2012, segundo dados do Censo da Educação Superior 2012...  As quatro áreas são alvo do Programa 

Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor, lançado pelo Ministério da Educação (MEC). Entre os quatro cursos, o 

que apresentou a maior queda foi ciências biológicas, que passou de 126,9 mil para 123,3 mil, uma diminuição 

de 2,8% nas matrículas. (Tokarnia, 2013). 

  Portanto, a falta de interesse dos alunos pela ciência muitas vezes é justificado pelas experiências que 

passaram na escola. Muitas vezes o ensino de ciências é ministrado de maneira que não causa interesse nos 

alunos, pois em uma ciência viva e concreta, muitos professores ainda utilizam métodos tradicionalistas.      No 

ensino de ciências é de melhor resultado para o aprendizado dos alunos a metodologia prática ou experimental. 
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As aulas práticas são de grande importância para a aprendizagem e interesse dos alunos pela ciência. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

A atividade de produção da célula eucariótica foi desenvolvida pelos alunos do 8º ano de uma Escola de 

Ensino Fundamental do município de Arapiraca-AL. Os discentes foram orientados e auxiliados pelos bolsistas 

do Projeto PIBID e pela professora supervisora sobre o passo a passo da confecção de uma célula eucariótica, 

baseado na ilustração modelo passada, adaptada conforme os conteúdos já vistos em sala de aula, revisando de 

forma dinâmica a estrutura celular, utilizando matérias de baixo custo e fáceis de encontrar. 

Antes da realização da aula prática foi necessário que a professora supervisora aplicasse aulas referentes ao 

assunto, a célula, para facilitar a compreensão das informações teóricas necessárias para a construção de uma 

réplica da célula eucariótica. Após o conteúdo ministrado, a turma foi dividida em equipes para a confecção da 

célula e socialização dos principais pontos do tema estudado. 

Através da atividade foram construídas as principais organelas da célula com os seguintes materiais: massinha 

de modelar; uma bola de isopor de porte médio e outra de tamanho bastante inferior a primeira; cola de isopor; 

gel para cabelo; palito de dentes; folha de papel; uma tinta guache; 1 pincel; tesoura.  

A massinha de modelar foi usada para dar forma as organelas da célula; a bola de isopor de porte médio para 

delimitar a estrutura da célula, representando a membrana plasmática, e a outra de tamanho bastante inferior a 

primeira usada para representar o núcleo; cola de isopor para colar as estruturas; O gel foi utilizado entre as 

organelas para dar um aspecto de citoplasma celular; o palito de dentes para fixar as etiquetas nas organelas; a 

folha de papel para fazer as etiquetas de identificação das organelas; a tinta guache e o pincel para pintar o 

isopor; tesoura para cortar as etiquetas.  

Depois das organelas identificadas com seus devidos nomes foram associadas as respectivas funções. Ao 

termino da construção da célula cada grupo expôs suas obras para os demais colegas da turma, bolsistas e a 

professora da turma.  Também houve um momento para que eles pudessem explicar por meio de 

questionamentos sobre as principais funções da célula ligando assim a teoria com a prática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível observar que os alunos tiveram uma melhor compreensão sobre a estrutura da célula e das 

principais funções das organelas celulares do reino animal. E também houve um maior envolvimento da turma, 

fazendo com que os alunos trabalhassem em grupo. 

O trabalho realizado pelo PIBID junto a escola de Ensino Fundamental foi satisfatório ao demonstrar o 

conhecimento prático realizado pelos alunos que conseguirão fazer 8 réplicas de boa qualidade. O projeto 

conseguiu pelo trabalho dos alunos, bolsistas e supervisora obter um modelo de uma célula eucariótica.    Além 

do aprendizado por parte dos alunos da escola, foi de total importância à reflexão que o trabalho proporcionou 

para os bolsistas do PIBID sobre as aulas práticas como método pedagógico para a formação do professor de 

biologia. 

     Dado o exposto, a utilização da modelagem para o ensino de célula pode ser uma metodologia eficaz quando 

bem empregada pelo docente em sala de aula. A estratégia leva o discente à compreensão de conceitos referentes 

à célula de forma simples, consolidando uma alfabetização científica, de modo lúdico e motivador. Atividades 

como a exposta, por meio deste trabalho, são veículos eficazes para transmitir o conhecimento e avaliar o 

discente de modo diferenciado. 

Assim, atividades práticas podem favorecer, entre os estudantes, modos de pensar, atitudes e até 

interconexões entre Ciência, tecnologia, ambiente e sociedade. Tais atividades podem aproximar o ensino à 

Ciência, que costuma ser apresentada em uma visão deformada nas aulas (CACHAPUZ et al., 2005). 

 

CONCLUSÃO  

Com a atividade realizada pode-se perceber que as aulas práticas são ótimas aliadas no ensino de Ciências, 

sendo destacada uma contribuição significativa do PIBID no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, 

tanto do nível fundamental quanto do nível superior, e ainda para a atuação do professor. No que concerne, aos 

bolsistas referenda-se que a atividade foi um momento ímpar para a constituição da identidade dos mesmos 

quanto à prática docente. 

      A atividade permitiu incluir os saberes práticos para a nossa formação docente, pois possibilitou para o nosso 

futuro docente refletir sobre os métodos pedagógicos que irão fazer parte de nossas aulas, principalmente quando 

o professor tem que coordenar a aprendizagem de um conhecimento científico. 
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RESUMO: As plantas medicinais durante bastante tempo ajudaram a vida daquelas pessoas que precisavam 

de remédios para curar algumas enfermidades, e antigamente não existiam remédios de indústrias farmacêuticas, 

então eles recorriam às plantas medicinais, sem contar que não possuíam condições de adquirir medicamentos 

para seus cuidados e sua sobrevivência, devido ao alto custo dos mesmos. A prática do uso das plantas 

medicinais na cura de enfermidades possui uma história baseada no que foi colocado anteriormente. Por isso, 

achamos que a implantação de uma horta dentro do ambiente escolar aproximaria no que diz respeito à 

construção teórica que cerca o assunto, e a prática, que facilitaria o processo da inter-relação do aluno com a 

pesquisa, extensão e a prática do trabalho. A exposição de algumas plantas medicinais, tem como objetivo 

utilização correta das plantas medicinais também é uma área onde se deve ter cuidado e ser orientado pelos 

responsáveis do projeto, visto que a má utilização das mesmas pode causar sérias complicações no mais tardar. 

Através da pesquisa, podemos aplicar questionários, realizar aulas expositivas discorrendo sobre o uso correto, 

desconstruindo um pouco do senso comum que cerca este tipo de atividade e realizando uma aula de campo com 

os alunos inscritos nas atividades que serão realizadas servirá de grande experiência no que diz respeito da 

pesquisa e extensão. 

 

PALAVRAS CHAVE: Medicina, Meio ambiente e Fitoterapia. 

 

 
The importance of medicinal plants: an experience in Colégio Polivalente de 

Paulo Afonso- Bahia 

 

ABSTRACT: Medicinal plants for a long time helped the lives of those people who needed medicines to cure 

some diseases, and formerly there were no medicines from pharmaceutical companies, so they used medicinal 

plants, not to mention that they were not able to buy medicines for their care and their survival, because of the 

high cost of them. The practice of the use of medicinal plants in curing diseases has a history based on what was 

previously put. Therefore, we believe that the implementation of a garden within the school environment would 

approximate the theoretical construction that surrounds the subject, and the practice, that would facilitate the 

process of the student's interrelation with the research, extension and practice of the job. The exhibition of some 

medicinal plants, whose objective is the correct use of medicinal plants, is also an area where care should be 

taken and be guided by the project leaders, since poor use of them can cause serious complications at the latest. 

Through the research, we can apply questionnaires, give lectures on the correct use, deconstruct a little of the 

common sense that surrounds this type of activity and conducting a field class with students enrolled in the 

activities that will be performed will serve as a great experience in what concerns research and extension. 

 

KEYWORD: Medicine, Environment and Phytotherapy. 
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INTRODUÇÃO  

 
O trabalho é ramificação e resultado de uma experiência da disciplina Projetos Integradores, no período 

de julho a outubro de 2016, realizados por discentes da Universidade Federal de Alagoas, Campus do Sertão, 

Delmiro Gouveia-AL.  Visa inicialmente a aplicação dos métodos de utilização das plantas medicinais, assim 

como um apanhado histórico das espécies e suas utilidades específicas. É de suma importância o conhecimento 

de maneira profunda das espécies para que o trabalho possa ser introduzido com excelência. Segundo Sátiro e 

Souza (2007, p. 202): 

[...] A fitoterapia permite que o ser humano se reconecte com o ambiente, acessando 

o poder da natureza, para ajudar o organismo a normalizar funções fisiológicas 

prejudicadas restaurar a imunidade enfraquecida, promover a desintoxicação e o 

rejuvenescimento. 

 

Através da Fitoterapia (do grego therapeia = tratamento e phyton = vegetal) que é o estudo das plantas 

medicinais e suas aplicações na cura das doenças, baseamos para discorrer e apresentar sobre o que as plantas 

medicinais podem nos trazer de benefícios e malefícios quando mal utilizadas. Serão abordadas de modo geral, 

as espécies mais populares que existem ao redor de nossas imediações. As plantas medicinais quando mal 

utilizadas, podem trazer precauções, conforme apontado por Sátiro e Souza (2007): 

 

[...] Em muitos casos as pessoas subestimam as propriedades medicinais das plantas 

e fazem uso delas de forma aleatória. Entretanto, cada vegetal, em sua essência, 

pode ser alimento, veneno ou medicamento. A distinção entre as substâncias 

alimentícias, tóxicas e medicamentosas se faz apenas com relação à dose, a via de 

administração e a finalidade com que são empregadas. (SÁTIRO e SOUZA, 2007, p. 

205). 

 

Tendo em vista estes aspectos e os benefícios das plantas medicinais, esse projeto visa evidenciar o 

poder da fitoterapia como fim didático. O desenvolvimento do trabalho em sala de aula, teve como objetivo, 

trazer uma série de informações sobre a fitoterapia, através de questionários, aulas expositivas, aula de campo, 

exemplares de chás, aula de campo, plantação das mudas disponíveis acerca do nosso território. Como o trabalho 

foi inserido no âmbito escolar, é importante identificar o mínimo de conhecimento que os alunos possuem, 

conforme delineado por Kovalski e Obara (2013): 

 
[...]A valorização do conhecimento popular que os alunos trazem sobre as plantas 

medicinais potencializa o interesse destes sobre os conhecimentos científicos a 

serem trabalhados sobre o tema. (KOVALSKI e OBARA, 2013, p. 911). 

JUSTIFICATIVA 
 

O trabalho visa principalmente a intenção do conhecimento dos benefícios causados pelas plantas 

medicinais, e com isso, fazer as suas utilizações quando necessários. Substituindo o uso de medicamentos 

farmacêuticos em determinadas ocasiões, além de compreender os processos de proteção e cultivo dessas 

plantas, além de ajudar o meio ambiente. É também de grande importância, pois este tema já é histórico e passa 

por diversas gerações, como Kovalski e Obara (2013) destacam: 

 

[...] Em muitas comunidades, o uso das ervas é o principal recurso para o tratamento 

de diversas doenças, além de trazer uma grande economia para as famílias. Contudo, 

é preocupante o uso indiscriminado que muitas pessoas fazem das plantas 

medicinais, sem saber do risco, pois muitas destas plantas apresentam toxicidade 

elevada e precisam ser utilizadas de maneira correta, de preferência com 

acompanhamento médico (KOVALSKI e OBARA, 2013, p. 912). 

 

A importância deste trabalho ser direcionado para o ambiente escolar, está relacionado também aos 

conhecimentos prévios que os alunos podem trazer para a ampliação e evolução do projeto, na medida em que a 

escola se torna um local muito bom para trabalhar estas técnicas, no que diz respeito à educação ambiental, 

sendo o básico para uma continuação do artigo no andamento do mesmo. Como assim destaca Santomé (1995), 

citado por Kovalski (2013): 
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[...] Neste contexto, a escola é um dos principais, ou, talvez, o principal meio para 

que estas informações cheguem aos alunos de maneira clara e objetiva, pois [...] o 

ensino e a aprendizagem que ocorrem nas salas de aula representam uma das 

maneiras de construir significados, reforçar e conformar interesses sociais, formas 

de poder, de experiência, que têm sempre um significado cultural e político 

(SANTOMÉ, 1995, p. 166). 

 

O ambiente educacional carece de atividades que estimulem os estudantes para que os mesmos se 

engajem nas práticas que possam ser realizadas. Sabemos também que a educação ambiental e o estudo do meio 

ambiente também necessitam deste contato entre estudante e natureza, para os mesmos perceberem a relevância 

que uma atividade dessa pode trazer para as imediações da escola. 

Diante da justificativa e da metodologia que será apresentada e empregada, foram traçados os seguintes 

objetivos: 1) Discorrer ao público alvo sobre o uso correto das plantas medicinais; 2) Incentivar o cultivo de 

plantas medicinais; 3) Evidenciar a importância das plantas medicinais e todas os seus benefícios para a saúde; 

4) Entender através da aula de campo o cultivo de plantas medicinais dentro de uma residência; e 5) 

Compreender a função das plantas medicinais que serão expostas. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Desde os tempos imemoráveis, os seres humanos já se relacionavam com a natureza e faziam uso de seus 

recursos para diversas finalidades. Desde o princípio as primeiras civilizações perceberam que algumas plantas 

possuíam substâncias bioativas, que quando experimentadas no combate de certas patologias revelavam 

empiricamente o seu poder terapêutico (BADKE, 2008). 

É bem verdade que no período da Revolução Industrial todo este conhecimento quase foi completamente 

perdido devido ao surgimento de novas tecnologias de fabricação industrial o que proporcionou produção e 

avanços na elaboração de medicamentos produzidos com substâncias sintéticas e o conhecimento e a utilização 

de plantas medicinais passaram a ser postas em segundo plano. Desde os primórdios da humanidade, o estudo de 

plantas medicinais se tornou um campo de analises do que elas podem oferecer em prol da sociedade, como cita 

Araujo:  

[...] Desde o princípio de sua existência na terra, a humanidade utiliza os vegetais 

para a proteção da saúde e alivio de seus males, desenvolvendo praticas 

terapêuticas que sempre nortearam a história da medicina. Segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial faz 

uso de algum tipo de erva na busca de alivio de alguma sintomatologia 

(ARAUJO, 2012. p. 12). 

 

Sendo importante os conhecimentos prévios, salientamos que a base para o estudo das plantas medicinais, 

tem início com o termo Fitoterapia (do grego therapeia = tratamento e phyton = vegetal). Entre as vantagens da 

fitoterapia, está o fácil acesso, baixo custo. Sabemos que é importante a base teórica que envolve o cultivo, 

aplicação, benefícios e os malefícios que essas plantas podem trazer para a população.  

O cultivo dessas plantas está sendo incentivados através de pequenos projetos, trabalhos e ações 

realizadas em escolas, privadas e públicas, e em outras áreas. Tendo como foco principal o âmbito escolar, pela 

importância possuir essa base, para que a partir do âmbito escolar o projeto possa tomar outras proporções, e 

mobilizando assim também a sociedade que participa diretamente ou indiretamente com esse âmbito, como os 

pais dos alunos, funcionários e grupos comunitários que realiza projetos nesse mesmo local. 

O trabalho tem grande importância no que diz respeito de educação ambiental, que desperte o mínimo de 

interesse e vontade de se preocupar no meio que vivemos, aprendendo um pouco do que esse projeto pode 

oferecer. Além do cultivo o jovem pode se interessar em cuidar das plantas, e pesquisar as funções de cada 

planta, sendo que o projeto ajudará nesse quesito e com todo esse cuidado o aluno aprenderá a cuidar do meio 

ambiente. 

 

Desenvolver trabalhos desde tipo em escolas faz com que a criança e o jovem 

despertem o interesse pela natureza, compreenda a importância da preservação 

do ambiente e leve para o resto da vida um novo conceito de como é importante 

um ecossistema equilibrado (ARAUJO, 2012, p. 20). 

 

A plantação das mudas tornará o trabalho dinâmico, envolvendo os alunos na pratica, para que eles 

possam se interessar e descobrir um modo de ajudar o meio ambiente. É de suma importância a interação dos 

jovens com esse tipo de projeto, pois ajuda também na construção do ser social no espaço geográfico. Além de 
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conhecer os principais benefícios que as plantas medicinais podem trazer. Dentre elas as mais conhecidas pela 

população, e que estavam disponíveis para a realização da prática. As informações das espécies, são descritas por 

Clemente (2010), através de uma pesquisa de descrição de várias espécies: O Capim santo (Cymbopogon 

citratus) que é uma espécie muito cultivada principalmente nos países tropicais, onde há presença em muitos 

locais. O capim-santo é uma planta utilizada na especialidade de combate a vermes. Não só no combate contra 

vermes, mas ajuda também no tratamento contra dores musculares, no objetivo de aliviar os músculos que estão 

sofrendo algum tipo de dor. Dito estas funções, o capim-santo também possui outras funções, que são os motivos 

pelo qual ele é na maioria das vezes utilizado. São eles: Depressão, insônia, nervosismo e entre outros. 

A Erva cidreira (Melissa oficinalis) também se enquadra nas plantas medicinais populares e que está 

dentro do trabalho para ser executado. A Erva cidreira é popularmente conhecida por ser bastante usada no 

tratamento de problemas digestivos. Além de ser uma planta que possui uma facilidade no seu cultivo, ganha 

destaque com o seu chá que pode ajudar nos problemas digestivos. Ela também ajuda no tratamento de 

comportamentos como o nervosismo e a ansiedade, que afeta boa parte da população. 

Agora, podemos falar outra espécie que é bem popular nas nossas imediações, que é a Hortelã 

(Mentha). Essa espécie é bastante utilizada para a diminuição das frequentes dores de cabeça que atinge muitas 

pessoas. A dor de cabeça é um problema popular e a Hortelã ajuda a diminuir esse problema, sendo bem 

utilizada. 

E o Manjericão (Ocimum basilicum), segundo Saimon (1985) também é uma espécie bastante cultivada 

pela população. O manjericão possui uma função diferente das demais plantas populares medicinais. Possui 

função diurética, ou seja, a planta citada ajuda para aliviar a bexiga e funcionamento dos rins, além de 

estimular o bom funcionamento do fígado também.  

Citadas as espécies anteriormente, podemos perceber que estas espécies possuem funções já conhecidas, 

porém, elas também levam funções desconhecidas nas quais poucas pessoas sabem. E esse também é um dos 

focos da ideia. Levar até os alunos as funções desconhecidas que essas mudas e essas plantas têm para oferecer 

para a população, sabendo e tendo o conhecimento que as mesmas carregam diversas funções, só que são 

poucas abordadas. 

As espécies citadas são as que possuem a disposição para aplicação da aula de campo. Sendo que de 

cada espécie, duas ou três mudas serão plantadas junto com os alunos que irão acompanhar todo o processo 

através a aula de campo. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Os materiais utilizados no trabalho foram: Mudas de plantas; Projetor de imagem; Pincel; quadro branco; 

Papel A4; Regador e Pá de jardinagem. O trabalho e aplicação da prática foram divididos em dois momentos: no 

primeiro, será um momento para conhecer os componentes da equipe, e expor algumas das plantas medicinais 

que estará disponível, amostras de chás e aula expositiva para que os discentes possam conhecer os benefícios e 

malefícios das plantas medicinais, e como elas podem ajudar no meio ambiente; nesse mesmo momento será 

aplicado o questionário. 

O segundo momento será a implantação da horta de plantas medicinais, onde será plantada as mudas 

que forem levadas tanto pelos discentes como também a equipe. O espaço cedido pelo colégio contém 13 metros 

de comprimento, com 2 metros de largura, e será utilizado para a aula de campo, onde serão plantadas as mudas 

das plantas que estarão disponíveis para o trabalho. Outros materiais que serão utilizados, são os artigos que 

servirão de base teórica em sala de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Contando com o máximo de 30 (trinta) alunos na participação para a realização do trabalho, e na 

plantação das mudas, o mínimo de aprendizado foi exigido dos alunos que participaram da parte prática sobre a 

utilização e manuseio das plantas medicinais mais acessíveis da localidade. Assim como entender um pouco 

mais sobre a fitoterapia e os benefícios que a mesma pode oferecer, junto com os malefícios que as plantas 

podem ocasionar quando mal utilizadas. 

A atividade contou não só com a participação dos alunos, mas também com a participação de alguns 

professores que se interessaram e aprovaram a ideia de antemão. Ajudaram também a orientar os alunos que 

estavam lá participando durante o processo. 

Os recursos utilizados foram próprios, e o espaço utilizado para a realização do trabalho é o espaço 

cedido pelo colégio Estadual Polivalente, que também cedeu o projetor de imagem para a realização da aula 

teórica com os alunos inscritos no trabalho para a feitura e realização do mesmo. Já as mudas que foram 

plantadas são de propriedades dos autores do artigo, ou doadas. Também é importante destacar que para a 

confecção e posse das ferramentas utilizadas, algumas a própria instituição cedeu para auxiliar durante toda à 
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atividade realizada no Colégio Polivalente. A escola possui um espaço privilegiado para a execução de algumas 

atividades que a mesma idealiza. Portanto, foi o ideal para este trabalho ser aplicado. 

 

Imagem 1: Alunos participando da atividade na implantação de algumas mudas de plantas 

medicinais. Fonte: Érikles Alves. 

Como podemos observar, a interação dos alunos foi de bastante importância para que o trabalho fosse 

executado com maior tranquilidade e organização. O espaço cedido pela instituição trata-se já de uma área de 

plantio, onde possui até uma estufa de mudas de plantas que servem para a cantina na preparação de alimentos 

para à alimentação da escola.  

 

Imagem 2: Local disponibilizado para a atividade realizada na instituição. Fonte: Renata Carolina 

O local abriga uma quantidade expressa de plantas que servem para toda a comunidade escolar. E, com 

a atividade realizada, a localidade ganhou mais uma opção com as plantas medicinais. A direção da instituição 

ficou satisfeita com o trabalho realizado, pois, segundo a mesma, é de intensa gratificação receber ferramentas 

como este trabalho para credenciar e estreitar a relação entre a pesquisa, a universidade e o alunado, que é o 

público alvo sem dúvida. 

 

CRONOGRAMA 

 
O Cronograma foi elaborado de acordo com o andamento do trabalho, sem sofrer alterações. 
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Cronograma 2016 

Atividades e metas Julho Agosto Setembro Outubro 

Apresentação do trabalho na UFAL X    

Visita e aula expositiva (1º momento) 

no Colégio 

 X   

Realização do trabalho no colégio 

(2ºmomento) 

 X   

Analise dos resultados   X           X 

 

CONCLUSÃO 
 

As reflexões ficam acerca do potencial medicinal das plantas, substituindo os remédios produzidos em 

laboratórios, e que possuem uma composição química muito mais agressiva, do que as plantas medicinais. Cabe 

ressaltar também, que as plantas medicinais, carregam consigo um forte segmento cultural, que vem desde o 

início do Brasil com os povos indígenas, e perduram até hoje. 

Através desta pesquisa, foi relevante obter a satisfação de levar algo a mais para o Colégio Polivalente. 

Sabemos que foi apenas um início e algumas mudas plantadas no espaço destinado e cedido pela instituição. 

Sabemos também que o uso popular das plantas medicinais ainda persiste culturalmente em nossa sociedade, 

mas que também podemos enxergar e saber utilizá-las de forma correta para trazer um bem-estar e um bom 

proveito das mesmas. 

Concluímos que, a estrutura de um espaço onde possa ser instalada uma horta contendo não só mudas de 

plantas medicinais, mas também de plantas que ajudem o alunado a refletir sobre as questões que afetam o nosso 

meio ambiente, que está cada vez mais degradado. Uma ação menor através deste trabalho, pode incentivar e 

contribuir muito para que outras atividades sejam realizadas. 
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RESUMO: O artigo tem como objetivo compreender a importância do planejar de maneira participativa e da 

sua utilização para alcançar metas desejadas. O presente artigo apresentará o planejamento participativo, 

estratégico e a função do gestor diante do mesmo. Problematizando o tema levantar-se-á a seguinte questão: o 

planejamento da instituição é participativo? A gestão executa e acompanha as etapas do mesmo? A metodologia 

aplicada inicialmente se deu com a fundamentação teórica e com a formulação de um questionário 

semiestruturado com perguntas abertas de teor puramente qualitativo, aplicado em 05 (cinco) gestores da escolas 

da rede municipal do ensino fundamental da Cidade de Coité do Noia/Al, consequentemente com a análise e 

resultados. Chegando à seguinte conclusão: ficou nítido que sem um bom planejamento estratégico, e sem um 

planejamento participativo há um maior probabilidade de ocorrer erros e surgirem diversos problemas, para 

evitá-los os gestores arrolados na pesquisa ressaltaram que primeiramente se faz planejamento estratégico para 

uma maior visibilidade dos ambientes interno e externo da instituição e consequentemente o planejamento 

participativo com desejos de todos da comunidade interno e externo sendo sempre acompanhado para eventuais 

mudanças. 

 

PALAVRAS CHAVE: Planejamento, Executar, Gerir. 

 

 

ABSTRACT: The article aims to understand the importance of planning in a participatory manner 

and its use to achieve desired goals. This article will present the participatory, strategic planning and 

the role of the manager in front of it. Problematizing the theme will raise the following question: is the 

planning of the institution participatory? Does the management execute and follow the steps of it? The 

methodology applied initially was based on the theoretical basis and the formulation of a 

semistructured questionnaire with open-ended questions of a purely qualitative nature, applied in 05 

(five) managers of the municipal schools of the city of Coite do Noia / Al, Consequently with the 

analysis and results. It is clear that without good strategic planning and without a participatory 

planning there is a greater probability of errors occurring and several problems arise, to avoid them the 

managers listed in the research emphasized that first is made strategic planning for a greater Visibility 

of the internal and external environments of the institution and consequently the participatory planning 

with the wishes of all of the internal and external community being always accompanied for eventual 

changes. 
 

KEYWORDS: Planning, Running, Managing. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  

Planejar não é um assunto desconhecido na vida do ser humano, o homem planeja explicita ou 

implicitamente tudo o que irá fazer. De um simples levantar a condução de um grande trabalho em um ambiente 

escolar ou não.  Segundo Padilha (2001), “.... O ato de planejar é sempre um processo de reflexão, de tomada de 

decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidade... visando à conscientização de objetivos, em prazos 

determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações.” Ciente da importância de um bom 

planejamento e trazendo o modo participativo de se trabalhar, conscientizando gestores sobre a importância do 
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mesmo e da sua aplicabilidade sendo sempre monitorado durante todo o processo para alcançar as metas 

desejadas. E o que é um planejamento participativo?  De acordo com Cornely (1977, p. 41.), “... instrumento 

intimamente relacionado com a distribuição dos recursos na sociedade...” ele ainda acrescenta (p. 38) “... 

significa por tanto, mais do que uma atividade técnica, um processo político vinculado à decisão da maioria, 

tomada pela maioria, em benefício da maioria...”. Logo observasse que é uma forma de trabalho, onde todos os 

setores sociais estão engajados e com o mesmo foco para solucionar problemas em comum tendo como 

prioridade o aluno transformando-o, tornando-o um ser crítico suscetível a mudanças e com criatividade 

suficiente para lhe dar com as demandas do mundo contemporâneo, a partir do trabalho coletivo entre escola, 

família e comunidade. Para tal, há uma forma de compreensão do homem em sua realidade pessoal com todo um 

contexto seja ele histórico, social, político e cultural. Problematizando o tema levantou-se a seguinte questão: o 

planejamento se dá de maneira participativa? A gestão está executando e monitorando as etapas do 

planejamento? Sabe-se que esta etapa onde se problematiza é algo de suma importância, segundo Gasparin 

(2009), “é a chave para a passagem entre a prática e a teoria, entre o senso comum e o conhecimento científico”. 

A Problematização representa o momento do processo em que essa prática social é posta em questão, analisada, 

interrogada, levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado e as exigências sociais da aplicação desse 

conhecimento” (GASPARIN, 2009, p.34).  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Com o intuito de alcançar o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada foi o levantamento 

bibliográfico que de acordo com Malheiro (2010) é o processo onde levanta o conhecimento disponível na área, 

possibilitando que o pesquisador conheça as teorias produzidas, avaliando sua contribuição para compreender ou 

explicar o seu problema objeto de investigação. 

Com o intuito de trazer a realidade para a pesquisa, utilizou-se o lado qualitativo que de acordo com 

Fonseca (2002, p.20) “A pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. Os questionários 

foram elaborados de maneira semiestruturadas sendo aplicado em 05 (cinco) escola da rede municipal de Coité 

do Nóia/AL, onde foram entrevistados 05 (cinco) gestores / Diretores. Para Lakatos (2003, p.195), a melhor 

maneira de obter informações é mediante a um diálogo, coletando dados através investigação social, propiciando 

um diagnóstico da realidade local: 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas alcançar informações a respeito de 

determinado assunto, mediante um diálogo de natureza profissional. É uma metodologia utilizada na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um 

problema social. 

Ressalvando que foram utilizados codinomes, com o intuito de preservar a identidade de cada um dos 

entrevistados, conforme acordado no início dos trabalhos. O trabalho está dividido da seguinte maneira: primeira 

parte destinasse a fundamentação teórica com conceito do que será abordado, assim como aborda Vasconcellos 

(2000) ao longo do artigo onde diz que planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a 

serem realizadas e agir de acordo com o previsto com a finalidade de procurar fazer algo vir à tona, fazer 
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acontecer... e tantos outros estudiosos. Na fase seguinte os procedimentos a serem empregados para alcançar os 

resultados esperados e as discussões fazendo uma analogia com sua base teórica, finalizando com a conclusão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com o intuito de alcançar o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada foi o levantamento 

bibliográfico que de acordo com Malheiro (2010) é o processo onde levanta o conhecimento disponível na área, 

possibilitando que o pesquisador conheça as teorias produzidas, avaliando sua contribuição para compreender ou 

explicar o seu problema objeto de investigação. 

Com o intuito de trazer a realidade para a pesquisa, utilizou-se o lado qualitativo que de acordo com 

Fonseca (2002, p.20) “a pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. Todas as 

informações foram levantadas através de questionários que foram elaborados de maneira semiestruturadas com 

perguntas fechadas e abertas para uma melhor fluidez dos resultados. O questionário foi elaborado de maneira 

semiestruturadas com perguntas abertas sendo aplicado em 05 (cinco) escola da rede municipal de Coité do 

Nóia/AL, onde foram entrevistados 05 (cinco) gestores / Diretores.  

De acordo com Aaker et al. (2001), a construção de um questionário é considerada uma “arte 

imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que garantam que seus objetivos de medição sejam 

alcançados com boa qualidade. Ainda segundo o autor, fatores como bom senso e experiência do pesquisador 

podem evitar vários tipos de erros em questionários, como por exemplo, as questões ambíguas, potencialmente 

prejudiciais, dada sua influência na amplitude de erros. 

É válido ressaltar que questionário é simplesmente um conjunto de questões, feito para gerar os dados 

necessários para se verificar se os objetivos de um projeto foram atingidos ou não. Mas, construí-lo não é uma 

tarefa fácil, requer tempo e esforço no planejamento do questionário que é requisito essencial para se atingir os 

resultados esperados. Não existe uma metodologia pronta, isto é padrão para fazer questionários, porém existem 

recomendações de diversos autores com relação a essa importante tarefa no andamento da pesquisa de pesquisa 

científica. 

Junto com o questionário foi enviado uma carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a 

necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele seja 

preenchido e devolvido o questionário dentro de um prazo razoável.  

Ressalvando que foram utilizados codinomes, com o intuito de preservar a identidade de cada um dos 

entrevistados e das instituições de ensino, conforme acordado no início dos trabalhos. Depois da coleta dos 

questionários foram feitas a análises devidas fazendo uma analogia entre as respostas e teorias  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da coleta dos dados e da análise fora detectado que sem um bom planejamento estratégico, e sem 

um planejamento participativo há um maior probabilidade de ocorrer erros e surgirem diversos problemas, para 
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evitá-los os gestores arrolados na pesquisa ressaltaram que primeiramente se faz um planejamento estratégico 

para uma maior visibilidade dos ambientes interno e externo da instituição e social, consequentemente o 

planejamento participativo com desejos de todos da comunidade interno e externo sendo sempre acompanhado, 

para eventuais mudanças caso não esteja atingindo os resultados almejados. 
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RESUMO: A educação tem passado e passa por diversas transformações até os dias atuais. Alguns 

questionamentos percorrem as discussões no meio acadêmico, por exemplo, será que as abordagens, tendências 

ou didáticas que permeiam o ensino no século XXI alcançam a formação completa desde indivíduo perante a 

sociedade vigente e digitalizada? Será que o tradicionalismo ainda influência as decisões dos docentes 

atualmente? Essas são algumas das indagações a serem analisadas. Logo este trabalho busca refletir sobre as 

possíveis causas da influência do Ensino Tradicional no âmbito educacional nos dias atuais, ou seja, uma 

possível abordagem Tradicional “Moderna”, quais as causas, maneiras e problemas que permitem a efetivação 

desse método. Por isso é feita uma pesquisa bibliográfica e qualitativa buscando uma ampla e melhor reflexão 

acerca do tema exposto de forma crítica com alguns autores que embasam este assunto como: Costa (2010); 

Libâneo (1990); Luckesi (2001); Saviani (1997) esses e outros são os quais ajudaram na construção deste artigo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Tradicional, Tendências Modernas, Educação e Ensino. 

 

The influence of traditional "modern" teaching in current education 

 

ABSTRACT: Education has passed and goes through many transformations to the present day. For example, 

do the approaches, tendencies or didactics that permeate teaching in the 21st century reach a complete education 

from the individual to the current and digitized society? Does traditionalism still influence teachers' decisions 

today? These are some of the questions to be analyzed. Therefore, this work seeks to reflect on the possible 

causes of the influence of Traditional Teaching in today's educational context, that is, a possible Traditional 

"Modern" approach, what are the causes, ways and problems that allow the implementation of this method. 

Therefore, a bibliographical and qualitative research is done seeking a broad and better reflection on the subject 

exposed in a critical way with some authors that base this subject as: Costa (2010); Libane (1990); Luckesi 

(2001); Saviani (1997) these and others are the ones who helped in the construction of this article. 

 

Keywords: Traditional Teaching, Modern Trends, Education and Teaching. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Discutir a didática no ensino, em pleno século XXI, torna-se essencial, principalmente, com as grandes 

transformações que encontramos na sociedade atual. O mercado de trabalho, assim como esta sociedade, exige 

indivíduos com multi-habilidades e com várias competências para atuar nas diversas áreas do conhecimento, 

sobretudo, nas áreas tecnológicas que é a propulsora destas mudanças sociais. 

Tem-se, em vista, que o ensino deve ser pautado em metodologias modernas para que o aluno possa lida 

com as diferentes abordagens no ensino e assim torna-se um sujeito participativo no seu processo de ensino 

aprendizagem e quando profissionais lidem com múltiplas habilidades exigidas pela sociedade. 
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As formas, maneiras que são utilizadas no processo educacional é importante para o desenvolvimento 

do discente, pois permitem o envolvimento ou exclusão do mesmo no processo de ensino aprendizagem, e 

também, consentem entender melhor o professor e suas estratégias de ensino as quais são denominadas de 

metodologias, didáticas ou abordagens de ensino.  

Este trabalho objetiva-se analisar as influências do Ensino Tradicional, que foi um dos processos 

educacionais pioneiros, na educação atual. Sendo de cunho bibliográfico e caráter qualitativo, buscando mostrar 

onde, como e de que forma esse ensino, método se encontra nos âmbitos educacionais na atualidade e de onde 

parte suas influências, como se desenvolveram ou geraram. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Nessa perspectiva, pretende-se exibir, aqui, uma experiência metodológica criada para uma análise 

teórico crítico. Este artigo, também, busca confrontar uma pedagogia de aprendizagem, baseada em estudos 

aplicados, conciliando autorreflexão, diálogo com as referências bibliográficas. Com isso, busca-se, ainda, 

preencher uma carência que é constante no uso dessas metodologias de pesquisas que, na maioria das vezes, tem 

extensas defesas de autores bibliográficos e o autor da pesquisa é limitado, ou seja, suas ideias, defesas ficam 

menosprezadas. 

Por isso, abordasse-a em primeiro momento, neste trabalho, as tendências na educação que podem ser 

divididas em: não críticas (Tradicional, Escola Nova e Tecnicista) e críticas (Libertadora, Libertária e Crítico 

Social dos Conteúdos). Logo após uma reflexão sobre de que forma o Ensino Tradicional influência no século 

XXI a Educação, ou melhor, como, onde e de que forma o Ensino Tradicional “Moderno” está presente nos 

âmbitos educacionais, escolares. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Em pleno século XXI, na era das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), a qual 

ganhou ênfase no final século XX, nunca se oscilou tanto quanto o futuro da humanidade e sobre o da educação, 

também, pois é essa que se tem como redentora da sociedade. Qual é o objetivo da pedagogia escolar nos dias de 

hoje? 

 Trabalho difícil, recentemente, é situar quais nossos modelos educacionais dentre tantas abordagens de 

ensino, é definir qual o caminho que a educação formal está assumindo. O desenvolvimento da didática moderna 

em nossas escolas torna-se algo indiscutível através de Paulo Freire com sua pedagogia progressista. Porém a 

escola tradicional que obteve várias críticas e mudanças com o passar do tempo permanece resistindo a esse 

modernismo e continua amparando muitos modelos de ensino nas grandes e boas instituições do Brasil. 

Conforme Saviani: 

Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu após a revolução 

industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino, configurando amplas 

redes oficiais, criadas a partir de meados do século passado, no momento em que, consolidado 

o poder burguês, aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória 

como um instrumento de consolidação da ordem democrática. (Saviani, 1991. p.54) 
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O autor ressalta a predominação deste ensino tradicional nos dias atuais devido uma visão de que a 

escola é a salvadora da humanidade, pois como exposto anteriormente neste artigo toda educação tem influência 

de uma necessidade social em se manter e desenvolver. Ou seja, toda educação formal incuti em sua estrutura as 

marcas de uma precisão política, econômica e cultural da sociedade decorrente. A educação, nada mais é que o 

reflexo da busca incessante da humanidade, sociedade pelo seu desenvolvimento, muitas vezes, toma até o papel 

relativo a suas instituições (política, econômica, cultural e familiar). 

Para Silva e Fernandes (2006) a educação não deve se responsabilizar pela carência de outras 

instituições como família, política e econômica de educar e preparar as futuras gerações. Ou melhor, a escola e 

os professores não podem assumir o papel de toda a construção social. Pois segundo Cury (2002, p. 170) “não se 

deve exigir da escola o que não é dela, superando a concepção de uma educação salvadora, redentora”. 

Através da visão dos autores, citados, pode-se entender que a escola não pode assumir papeis a ela não 

pertencentes, pois segundo Santos (2002, p. 367) ressalta que os docentes estão sendo obrigados a adotar 

posturas de psicólogo, assistente social, enfermeiro, pai, o que gera neles confusões e indecisões, quando não a 

apatia ou o desespero, levando-os ao adoecimento e, às vezes, à desistência da profissão. 

Na percepção dos autores, devido as essas exigências feitas pela sociedade atual, os docentes estão 

despreparados para assumir tais posturas requerida, atitudes que a eles não competem, pelas escolas (através da 

equipe pedagógica e diretiva) e pelos pais, ou seja, pela sociedade, mas também não querem ser tradicionalistas 

o que foi ocorrido na Escola Nova em que esse conflito fez com que a pedagogia da escola novista fosse mal 

aplicada em sala de aula e assim levada ao fracasso dela. 

Pois o embate entre a função da escola, atualmente, leva ao receio da parte em exercício, ou seja, o 

professor que estar em meio a essas cobranças das quais são: múltiplas habilidades, contextualização dos 

conteúdos, domínio das novas tecnologias e tendências modernas etc. E o mesmo não tem preparo, formação e 

estimulo para isso. Logo o esse aplica em sala de aula o meio termo das abordagens de ensino.  

Meio termo esse onde os professores não trabalham as pedagogias modernas por que as requisições 

feitas são além da sua formação, então eles tendem a utiliza-las, contudo sem objetivo, ou melhor, usam para 

atender a sociedade, as escolas e não as necessidades do aluno. Segundo Costa afirma sobre o objetivo da 

escola: 

 

A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos 

conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores) que, aliás, deve 

acontecer de maneira contextualizada desenvolvendo nos discentes a capacidade de tornarem-

se cidadãos participativos na sociedade em que vivem. (2010, p. 7). 

 

Segundo a autora o objetivo da escola é formar sujeitos críticos com oportunidades de refletir sobre a 

realidade em que vivem. Então enquanto os docentes não focalizarem a abordagem nessa realidade do aluno, o 

que é exigido na pedagogia Crítico Social dos Conteúdos e o mesmo não obtiver liberdade de trabalhar o 

essencial em sala de aula que é o desenvolvimento do discente não haverá educação de qualidade, pois segundo 

Libâneo (2005, p. 117) ''devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a qual a 

escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 
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afetivas.”. Sem essa educação de qualidade haverá uma descontextualização com a realidade do discente e 

estaremos formando ou passando apenas conteúdo em cima de conteúdo para o mesmo. 

Há, atualmente, uma tendência na qual percebe-se que o tradicional é presente, pois os pais, a escola e a 

sociedade esperam do professor e não do aluno, também, este grupo não faz nada para simplificar e ajudar o 

docente nesta formação, entender-se portanto que existe um tradicionalismo “moderno”, pois mesmo com os 

recursos e abordagens progressistas o objetivo da escola, do educador não é o aluno e o desenvolvimento das 

habilidades dos mesmo para atuar na sociedade vigente, mas atender a necessidade da social através de 

cobranças dos indivíduos que não estão envolvidos em sala de aula. 

E o aluno, também, continua sem participação neste processo de ensino aprendizagem moderno, pois o 

objetivo é a formação do mesmo para o mercado de trabalho, vestibular, concurso, ENEM etc. centrando 

também o conteúdo e não o desenvolvimento das habilidades críticas sociais do discente o que nos remete a 

confirmar que a didática tradicional continua nessa abordagem, ou seja, é perceptível que atualmente a escola 

está seguindo os erros do Ensino Tradicional, porém de característica disfarçada e mais moderna. Isso nos 

remete a chamar essa didática de Tradicional “Moderna” onde a mesma possui os atributos da tradicional, mas 

com aspectos e necessidades, características modernas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, hoje em dia, nota-se que não há diferencia entre o que aconteceu com os professores da Escola 

Nova para com os atuais da pedagogia progressista, pois encontram-se em meio ao conflito no processo de 

ensino aprendizagem moderno devido ao despreparo, falta de estrutura na escola, desvalorização dos mesmos, 

falta de formação continuada, quantidade de alunos em sala de aula, falta de recurso para ministrar uma aula 

melhor, cobranças dos pais e da instituição. Tudo isso são motivos para levar o professor a se tornar 

tradicionalista, pois com todas as pressões que são advindas do meio do social ele ver-se em um impasse entre o 

não ser tradicional, também, não conseguem, devido aos problemas e carência de recursos, ser progressista. 

Contudo, investir na formação dos professores, valorização dos mesmos e na liberdade de abordagem 

poderá, sim, ser o primeiro passo para que o docente alcance uma didática progressista ou moderna. E pode-se 

afirmar que a escola assim, também, deixe de tomar o dever competente a sociedade e encontre seu lugar na 

mesma que é o de formar cidadãos críticos e preparados para refletir no meio em que vivem de formar e 

transformar suas realidades, tanto social, profissional quanto pessoal. 

 Contudo, como visto neste artigo, o Ensino Tradicional ainda persiste no meio da educacional, porém 

de maneira mais “Moderna” e, ainda, traz uma grande repressão na escola, ao professor, ao aluno para cumprir 

deveres não relativos a ela, mas sim a sociedade. 
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RESUMO: Diante das várias dificuldades que permeia o ambiente escolar, sobretudo, a sala de aula no que se 

refere à aquisição de conhecimento pelos alunos sobre a cidade faz-se necessário pensar a respeito de estratégias 

que torne o processo de ensino aprendizagem mais proveitoso e uma dessas estratégias é, por exemplo, o uso da 

música. Assim, o presente escrito é inteiramente de cunho teórico e tem como objetivo analisar a utilização da 

música como recurso metodológico para entender a cidade na prática docente. Para atingir o objetivo proposto 

realizou-se como procedimento metodológico uma revisão bibliográfica em livros e artigos relacionados sobre à 

temática para tecer considerações no qual concebe que a música é um instrumento pedagógico de fundamental 

importância para o ensino da cidade nas aulas de geografia. Compreender essa perspectiva exige que tanto o 

professor como o aluno precisam extrapolar o uso do livro didático buscando assim novos recursos que 

possibilitem e facilitem a compreensão das constantes transformações que ocorrem no espaço geográfico e mais 

especificamente no espaço da cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: educação; ensino-aprendizado; meio urbano.  

Music as a methodological resource in the teaching of Geography: a look at 

the city 

ABSTRACT: In view of the various difficulties that permeate the school environment, especially the 

classroom in the acquisition of knowledge about the city, it is necessary to think about strategies that make the 

teaching process more profitable and one of these strategies is, for example, the use of music. Thus, the present 

writing is entirely theoretical and aims to analyze the use of music as a methodological resource to understand 

the city in teaching practice. In order to reach the proposed objective, a bibliographic review was carried out in 

books and related articles on the theme to make considerations in which it conceives that the music is a 

pedagogical instrument of fundamental importance for the teaching of the city in the lessons of geography. 

Understanding this perspective requires that both the teacher and the student need to extrapolate the use of the 

textbook, thus seeking new resources that enable and facilitate the understanding of the constant transformations 

that occur in the geographic space and more specifically in the space of the city. 

KEYWORDS: education; teaching-learning; urban environment. 

 

 

mailto:claudio.bruno-@outlook.com
mailto:claudio.bruno-@outlook.com
mailto:belo.cristiane@hotmail.com
mailto:fabiosilvasantos4@gmail.com
mailto:saluspessoa@hotmail.com


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

766 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade a música tem representado uma forma de linguagem e instrumento para se transmitir 

uma mensagem ou estabelecer algum tipo de comunicação. De início sua composição representava um caráter 

religioso e ritualístico como forma de agradecimento aos deuses ou como pedido de boa caça, colheita e 

fertilidade, por exemplo, (BRÉSCIA, 2003). Na atualidade a música tem exercido um papel fundamental na 

sociedade sendo inerente à cultura em quase todos os grupos sociais e sua presença se manifesta assumindo 

diversas formas de caráter, tais como, religioso (adoração, agradecimento), crítico (revolucionário, irônico) e 

sentimental (paixão, indignação). 

 O contexto social e histórico ao qual o mundo vivencia é o da tecnologia e, sobretudo, como diz Santos 

(1996) da era informacional e isso nos leva a pensar sobre os métodos de ensino-aprendizagem e qual forma de 

linguagem será utilizada com relação à prática docente. Inserida nesse cenário, sem sombra de dúvida, a 

educação também passou por transformações, no qual as inovações de seus métodos de ensino em sala de aula 

tem o intuito de desenvolver o educando de forma integral. 

 Tendo em vista a música como um instrumento de massificação de ideias e de difusão de valores, a 

mesma faz com que o indivíduo desenvolva a capacidade para compreender o seu cotidiano mediante da 

contextualização, análise e expressão de ideias que resultam em mudança de atitudes. Assim, sendo a música um 

recurso associado a didática poderá servir de suporte e motivação para os alunos na aula de geografia (PAULA, 

2004).  

Carlos (1992) parte da ideia que a cidade é um aglomerado de pessoas e de objetos e sua estrutura se 

dinamiza internamente em função das pessoas e dos objetos, isto é, a cidade é a materialização de determinadas 

relações sociais (SANTOS, 1988). O ensino e estudo sobre a cidade se evidencia sob várias perspectivas e na 

geografia pode se dá através da paisagem, território, lugar e outras temáticas como mobilidade, habitação e 

problemas socioambientais. O interessante é facilitar a discussão para o aluno de tal forma que a compreensão 

adquira eficácia desenvolvendo a problemática visando a realidade mais próxima do aluno. 

Ensinar o conceito de cidade e suas complexidades não é tarefa fácil, porém, utilizando-se da música 

como recurso facilitador no processo de ensino aprendizagem pode-se tornar as aulas mais interessantes e 

participativas, o que ajuda na compreensão e formação de conhecimento para a formação de alunos com um 

censo crítico e isso é o objeto e dever de todo professor. Para Silva, (2015, p. 21) o auxílio dessa ferramenta 

quando utilizada de maneira adequada traz grandes êxitos para o processo de ensino e aprendizagem do aluno e 

para a prática do professor.  

No campo educacional o processo de ensino aprendizagem exige que o professor desenvolva e construa 

conhecimentos didáticos o mais prático possível e ao mesmo tempo busque tornar a aprendizagem mais 

prazerosa, envolvendo o aluno, o professor e o espaço cotidiano, pois para educar nesse mundo contemporâneo 

regido pela técnica se exige cada vez mais habilidades e estratégias para atrair a atenção do aluno com relação ao 

que estar sendo ensinado (MANFIO; SEVERO; WOLLMANN, 2013. p.11).  

 Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (1999) sugerem vários recursos metodológicos e 

inclusive o uso da música como ferramenta de fundamental importância na integração à prática docente, voltada 

para a ampliação, a habilidades e competências comuns aos educandos. Com esse intuito o ensino pautado em 
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uma prática docente planejada e adequada tem por finalidade construir cidadãos com visão crítica e criativa, 

aptos para atuarem no mundo em que vivem. 

É seguindo essa ótica que se busca compreender como ocorre a inserção da música no processo de ensino 

aprendizagem, afinal, para Moreira, Santos e Coelho (2014, p. 41) “A música como elemento lúdico, pode ser 

utilizada para trabalhar as habilidades da língua e os componentes do sistema linguístico, bem como para 

promover interação, motivação e criar uma atmosfera de aprendizagem mais prazerosa e descontraída”. Além 

disso, observa Lopes, Mendes e Faria (2006, p. 54) “A música é uma linguagem universal. Você já reparou? 

Todo mundo canta, dança, gosta de diferentes músicas [...] A música é uma poderosa e rica linguagem”. Enfim, 

A música é uma das linguagens artísticas na qual temos maior contato, pois se fez presente no 

nosso cotidiano, seja nos rádios, televisão, igrejas, cinema, e até nas escolas, enfim temos uma 

relação muito próxima com esse recurso. O aproveitamento da música dentro do processo 

educacional permite um conhecimento funcional (ver, tocar e ouvir) e aguça os sentidos dos 

alunos (SILVA, 2014 p. 22). 

Como é de fundamental importância que o professor direcione o aluno à percepção e à elaboração de seus 

próprios conceitos a respeito dos conteúdos abordados nas aulas, então a música pode assumir um papel 

importante como auxílio metodológico para as aulas de Geografia. É nessa perspectiva que, 

A utilização da música nas aulas de geografia mostrou-se construtivista, visto que os alunos 

tornaram-se agentes no processo de construção de conhecimentos, na busca da melhor 

maneira de explorar o conteúdo junto ao recurso, permitindo uma maior interação entre 

alunos e professor durante a seleção da música e abordagem dos conhecimentos geográficos 

de forma multidisciplinar (MUNIZ, 2012, p. 80). 

 Ao buscar desenvolver um trabalho docente que se reverta em aprendizagem significativa o professor 

de Geografia pode fazer uso da utilização da música em suas aulas.  Assim, quando direcionada para auxiliar a 

compreensão do espaço urbano a música torna-se uma alternativa de criatividade a ser utilizada pelos 

professores, visto que, estes nas palavras de Cavalcanti (2010, p. 39) “Ao ensinarem os conteúdos escolares a 

jovens e crianças [...] têm observado as dificuldades de aprendizagem e, em muitos casos a falta de interesse 

pelas atividades de ensino de geografia por parte dos alunos”. Afinal a sociedade também comporta pessoas cujo 

comportamento demonstra pouca paciência e concentração.  

 Entretanto, para facilitar a aprendizagem dos alunos torna-se oportuno relacionar a realidade do meio 

físico-espacial de convivência do aluno com o conteúdo abordado pelos professores em sala de aula por 

intermédio do uso das produções midiáticas como o teatro, filmes e a música, um recurso que atraia a atenção do 

aluno e que retrate esse cotidiano, auxiliando assim na forma de perceber o espaço vivido.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa de revisão bibliográfica teve como procedimento metodológico para sua efetivação a 

utilização tanto de obras como artigos relacionados à temática. Assim, o trabalho teve como principal aporte 

teórico o livro “a geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana 

cotidiana” de Cavalcanti (2010), a visão de educação e ensino de Freire (1996) e Piletti (2007), como a cidade 

pode ser discutida em sala de aula segundo Manfio (2013), e as diversas propostas de como o professor pode 

inserir a música nas aulas de geografia de acordo com as propostas de Bréscia (2003) Moreira, Santos e Coelho 
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(2014) e Muniz (2012). Tais trabalhos propiciaram a construção deste artigo, pois serviu como base para 

compreender o papel e a importância da música nas aulas de geografia oferecendo aporte para trazer à tona a 

discussão de novas práticas pedagógicas, através da música, no processo de ensino aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando usada de forma correta a música torna-se um dos recursos lúdico-didático bastante eficiente, pois 

tem a função de cativar a atenção dos alunos auxiliando na aprendizagem e memorização dos assuntos, não 

apenas nas aulas de geografia, mas também nas demais áreas de conhecimento, proporcionando, assim, uma aula 

mais dinâmica e interativa. Dessa forma, 

“No contexto escolar, a música ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e 

refletida. Não significa que a música se torne o único recurso de ensino, mas de que forma 

pode facilitá-lo, pois o aluno convive com ela desde muito pequeno” (MOREIRA; SANTOS e 

COELHO, 2014, p. 42).  

 

Quando Freire (1996) menciona que durante no processo de ensino aprendizagem se faz necessário levar 

em conta a realidade do aluno e torna-se pertinente deixar claro que o ensino de Geografia sobre a cidade assume 

uma relevância na medida em que a temática proporciona aos alunos uma aprendizagem sobre o meio social ao 

qual eles estão inseridos. 

Assim, quando o professor tomar a iniciativa de desenvolver estratégias de ensino sobre a cidade por 

intermédio da música perceberá que poderá trabalhar em sala junto com os alunos algumas canções com quais 

poderá, através das letras, fazer uma reflexão sobre as cidades e suas complexidades sócioespaciais. 

A escolha da música é de fundamental importância, pois é por meio dela que o professor irá 

desenvolver sua aula visando à abordagem do tema proposto, como por exemplo: para trabalhar As 

consequências do desenvolvimento do capitalismo industrial, poderá utilizar a música Xote Ecológico (LUIZ 

GONZAGA, 1989) e correlacionar com o conteúdo do assunto junto à problemática que a letra nos traz, 

analisando os aspectos históricos, econômicos e sociais; relacionando-os com o conceito de espaço urbano. Já 

para trabalhar as questões socioambientais poderá utilizar a música Seca Nordestina (FLÁVIO JOSÉ, 1977), no 

qual aborda a seca no nordeste; a música possibilita problematizar acerca da escassez hídrica enfrentada pela 

população que vive no chamado “polígono da seca”.  

Além dos exemplos de músicas já citados acima pode-se também explorar nas aulas de geografia a 

música Cidadão de (ZÉ RAMALHO), que traz uma problematização acerca da luta de classe, da divisão 

sócioespacial do trabalho, da segregação, entre outras temáticas que podem ser trabalhadas e discutidas em sala 

de aula durante as aulas de geografia. 

Com a música “Sampa” (CAETANO VELOSO), o professor poderá enfatizar a questão de como é a vida 

em uma metrópole, tendo como exemplo a cidade de São Paulo (a primeira metrópole do Brasil), cidade essa que 

mais recebeu nordestinos oriundos das pequenas cidades do interior dos estados nordestinos. E com a música 

“Lamento Sertanejo” (DOMINGUINHOS e GILBERTO GIL), pode-se mostrar as dificuldades enfrentadas 

pelas pessoas que moram no na zona rural do interior do sertão e passa a morar na cidade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6CQsOI2qMg
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa discursão possibilitou uma reflexão sobre o papel da música no ensino médio e uma analise dela 

como elemento de fundamental importância para o ensino-aprendizado. A música pode ser uma via para 

aumentar o interesse dos alunos sobre os assuntos abordados nas aulas. Fica claro que o processo de ensino e 

aprendizagem é bastante complexo e envolve uma serie de situações, métodos, técnicas, pesquisas, e muito 

planejamento por parte do professor trazendo assim, novos métodos que possibilitem a capturar a atenção dos 

alunos. Afinal, “A compreensão do tema da cidade pelos alunos exige tratamento interdisciplinar, requer a 

formação de um sistema amplo de conceitos, a aquisição de muita informação e o desenvolvimento de uma serie 

de capacidade e habilidades”. (CAVALCANTI, 2010. p.55). 

Recomenda-se, então, que o professor fique atento na hora de escolher as músicas que utilizará na aula, 

procurando planeja-la sempre que possível levando em conta o cotidiano do aluno, pois se o professor usar de 

improviso pode não ter êxito com o aprendizado dos alunos. Ao optar por utilizar a música para ensinar o 

professor a insere como elemento auxiliar no processo de aquisição de conhecimentos pelos alunos e ao mesmo 

tempo desperta a habilidade de apreender o conhecimento via linguagem musical e dessa forma contribuindo 

para a diversificação de estratégias de ensino. 
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RESUMO: A educação campo emerge no movimento por uma educação pública do campo.  Sendo assim, o 

movimento é constituído por famílias camponesas que lutam por direitos humanos básicos, inalienáveis e 

indivisíveis, como a educação, a moradia, a terra, a segurança, o trabalho, a saúde e outros direitos.  Nesta 

perspectiva a família é essencial neste processo viabilizando assim processos de participação democrática. A 

problemática que suscita este estudo é como que se dá a participação das famílias nas escolas do campo? A 

finalidade desta pesquisa é compreender como que se dá a participação das famílias nas escolas do campo do 

município de Canhotinho-Pe, identificar o comportamento das famílias se legitimam a participação e conhecer os 

momentos que as famílias participam dos processos educativos de seus filhos. Metodologicamente é uma 

pesquisa qualitativa que se desenvolveu por meio da observação e da entrevista com os professores sobre a 

participação da família, a gestão democrática e os processos educativos. O marco teórico desta pesquisa 

subsidia-se a luz de autores como: Paro (2000); Maldonado (1997); Tiba (2002) e outros. Este estudo teve como 

resultado a limitação da participação da família nos processos formativos dos seus filhos, inviabilizando assim a 

essência da gestão democrática, o que acarreta um trabalho pedagógico solitário do educador atuante nas escolas 

campo de pesquisa deste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia, participação, educação. 

Family participation in rural schools: a democratic management 

perspective 

ABSTRACT: Field education emerges in the movement for public field education. Thus, the movement 

consists of peasant families who fight for basic, inalienable and indivisible human rights, such as education, 

housing, land, security, work, health and other rights. In this perspective, the family is essential in this process, 

thus enabling processes of democratic participation. The problem that this study provokes is how the 

participation of the families in the rural schools takes place? The purpose of this research is to understand how 

the participation of the families in the rural schools of Canhotinho-Pe, identifying the behavior of the families 

legitimize the participation and to know the moments that the families participate in the educational processes of 

their children. Methodologically, it is a qualitative research that has been developed through observation and 

interview with teachers about family participation, democratic management and educational processes. The 

theoretical framework of this research is subsidized in the light of authors such as: Paro (2000); Maldonado 

(1997); Tiba (2002) and others. This study had as a result the limitation of family participation in the formative 

processes of their children, thus rendering the essence of democratic management impracticable, which entails a 

solitary pedagogical work of the educator working in the schools field of research of this work. 

KEYWORDS: Democracy, participation, education. 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

Em 1997 acontece o primeiro Encontro Nacional de Educação da Reforma Agrária (ENERA), este evento 

possibilitou uma alargamento da discussão em relação a educação do campo. Momento que tivemos a 

participação da Universidade dialogando sobre as especificidades da educação do campo.  

Assim, a educação do campo passa a ser dialogada de forma democrática mediante o conjunto de 

participantes juntos dialogando sobre as especificidades e peculiaridades da educação do campo numa 

perspectiva contemporânea e consequentemente democrática (CALDART, MOLINA E ARROYO, 2004).  

 

Embora, a educação do campo passe a ser objeto de interesse e discussão de vários pesquisadores 

universitário juntamente com os movimentos sociais do campo que a forja em sua luta diária, sabe-se que as 

famílias camponesas são as mais presentes nos processos educativos de seus filhos. A problemática presente 

mailto:m_aparecida_v_melo@hotmail.com
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neste estudo é a participação das famílias nas escolas do campo. Sendo assim, como que se dá a participação das 

famílias nas escolas do campo? 

 Neste sentido, é importante direcionar o olhar para os objetivos, os quais são: compreender como que se 

dá a participação das famílias nas escolas do campo do município de Canhotinho-Pe, e mais especificamente, 

pretende-se ainda identificar a gestão democrática nas escolas do campo por meio da participação das famílias, 

identificar o comportamento das famílias se legitimam a participação e conhecer os momentos em que as 

famílias participam dos processos educativos de seus filhos.  

Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa, a qual foi permeada pelo instrumento metodológico, 

sendo este, a observação e a entrevista realizada aos educadores de algumas escolas do campo do munícipio de 

Canhotinho-PE., pois se acredita que possibilita ampliar as informações obtidas por meio do diálogo entre o 

entrevistado e entrevistador (LAKATOS e MARCONI, 2003).  

A fundamentação teórica que subsidia a reflexão-ação-reflexão é a luz de alguns estudiosos e 

pesquisadores sobre contextualização, multisseriação e complexidade, tais como Paro (2000); Maldonado 

(1997); Tiba (2002); Freire (1987) e outros.  

Ainda a participação da família nas escolas do campo é precarizada, pois a participação da família é 

restrita, a saber, apenas o comportamento de seus filhos, questões relacionadas ao Programa Bolsa Família e 

vacinas na escola, ou seja, os pais ainda não interferem nos processos educativos dos professores, não são 

colaboradores de sua práxis pedagógica, pois inclusive o ensino é muito fechado em sala de aula.  

Desse modo, precisamos continuar a busca pela compreensão de uma participação verdadeira e 

democrática na relação estabelecida entre pais e professores que possa corroborar com o aprendizado dos filhos, 

crianças e adolescentes que vivem e aprendem nas escolas com um currículo urbanocêntrico.  

 

 

A gestão democrática no ato da participação da família  

 

Os fatores que contribuem para o incentivo ou restrição da participação da comunidade, em especial os 

pais dos alunos, no cotidiano escolar são diversos, poderíamos citar aspectos burocráticos, distanciamento da 

cultura escolar para a realidade local, a falta de iniciativa dos pais em querer ocupar e participar dos espaços 

políticos dentro da escola e a existência de uma gestão que seja, de fato, democrática. A presença de uma equipe 

gestora que saiba mobilizar os familiares e a comunidade, criando uma ambiência de acolhimento e conforto 

para que se sintam à vontade em colaborar na construção de alternativas que contribuam para uma melhor 

educação, é fator decisivo para o sucesso de qualquer instituição de ensino.   

 Desde 1997 que Luck já defendia a quebra de paradigma do comportamento do “administrador” para o 

“gestor” escolar, sendo este último, na concepção da autora, uma pessoa mais acessível e comprometida, não 

apenas, com os aspectos administrativos da escola, mas também com a ação pedagógica da escola de forma a 

proporcionar ao aluno uma aprendizagem de qualidade (VARJÃO e FALCÃO, 2014). Contudo, sabe-se que 

apenas a abertura ao diálogo não é suficiente para que mudanças aconteçam na prática. Essa equipe gestora 

precisa criar condições para que a comunidade se sinta motivada a querer contribuir e se envolver nesse 

processo. 

Para que a gestão se torne de fato democrática se faz necessário que a participação da comunidade 

aconteça de maneira espontânea e natural e que essa equipe possua uma boa formação pedagógica que priorize 

ações democráticas e colaborativas. É por meio desses encontros que a comunidade ganha vez e voz e tem a 

oportunidade de emitir a sua opinião sobre assuntos que impactam suas vidas e a de seus familiares e a escola, 

por sua vez, consegue elaborar um projeto que considere aspectos sociais, culturais e econômicos da comunidade 

em que a escola está inserida.  

 Gadotti (2014) afirma que um dos problemas pelo qual a família não participa ativamente nesses espaços 

é a ausência de uma formação prévia sobre como participar nesses momentos e uma consciência crítica de seu 

papel. O autor defende que não basta apenas criar leis que oportunizem a participação das pessoas em escolhas 

que afetam diretamente suas vidas, mas ensiná-las ou dar mecanismos de como fazer isso acontecer na prática. 

Com a globalização e a facilidade no acesso às informações e com o avanço das organizações civis no 

Brasil e no mundo, houve uma maior abertura no acesso à educação e na maneira como a mesma era organizada 

no país. Conduto, não bastou apenas criar meios que democratizasse o acesso das pessoas na construção de 

políticas de educação em nosso país, era necessário que as pessoas se sentissem motivadas em querer colaborar 

nesse processo. Era necessário formar as pessoas para participarem, como afirma Moacir Gadotti (2014): 

“formar para a participação é, também, formar para a cidadania, isto é, formar o cidadão para participar, com 

responsabilidade, do destino de seu país”. Essa afirmação de Gadotti nos ajuda a compreender um dos motivos 

pelos quais a comunidade não se sente motivada a ocupar e participar desses espaços. A suposição clichê de 

profissionais de educação quando questionados sobre o motivo pelo qual os pais não participam das reuniões da 

escola, e afiram ser “porque não querem”, na verdade revela a falta de compreensão por parte dos gestores em 

reconhecer que a comunidade não sabe ou não entende a importância de tal ato. 
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Obviamente que essa afirmação de Gadotti não será alcançada de imediato. É preciso tempo, 

investimento e paciência para que os resultados comecem a surgir. Contudo, é importante deixar claro que, como 

afirma Motta (2003) “participar envolve uma relação de poder entre quem obtém mais ou menos poder”, e a 

compreensão sobre o papel exercido nessa relação fará total diferença nos resultados alcançados: 

Evidentemente, participar não significa assumir um poder, mas participar de um 

poder, o que desde logo exclui qualquer alteração radical na estrutura de poder. 

Ainda, frequentemente é difícil avaliar até que ponto as pessoas efetivamente 

participam na tomada e na implementação das decisões que dizem respeito à 

coletividade e até que ponto são manipuladas. (MOTTA, 2003, p. 370). 

 

 Nesse sentido, educar as pessoas para ocuparem e participarem desses espaços é essencial para que não 

sejam manejadas em detrimentos de interesses adversos que não correspondam às necessidades da comunidade. 

Participar não é estar presente, apenas, é estar presente e se fazer presente através de suas intervenções, 

colaborações e compreender a importância do ato para o benefício do grupo, como afirma Gadotti: 

E não basta apenas oferecer espaços adequados de participação. Será preciso criar 

planos estratégicos de participação, formar para e pela participação, formar o “povo 

soberano” capaz de governar e de governar-se. Não se chama para a participação 

sem preparação político-pedagógica. A população precisa estar informada sobre o 

funcionamento do Estado, sobre as diversas instâncias de poder (executivo, 

legislativo, judiciário) e os diversos órgãos públicos, onde, como e quando pode 

participar. (GADOTTI, 2014, p. 7). 

 

A participação será efetiva quando todos os envolvidos tiverem consciência de seu papel e importância no 

processo. Sendo assim, a defesa de uma gestão bem qualificada, com compreensão e capacidade de viabilizar 

momentos democráticos e participativos dentro e fora da escola, comprometida com a qualidade do ensino e a 

formação cidadão e profissional dos alunos. Uma equipe gestora que conhece a realidade local em que a escola 

está inserida, saberá como mobilizar os pais e demais interessados a participar do cotidiano da escola e 

acompanhar o desenvolvimento formativo de seus filhos.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com Bauer, Gaskell 

e Allum (2000) “pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais, e é 

considerada pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em profundidade” (Bauer, 

Gaskell e Allum, 2000, p. 23). A escolha dessa pesquisa se fez necessário devido a sua importância no campo 

das ciências sociais, “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, 

devendo ser analisado numa perspectiva integrada” (Godoy, et al, 1995, p. 21). 

 A pesquisa se apresenta como qualitativa, uma vez que se fez uso do recurso metodológico da 

observação sistemática e da entrevista semiestruturada aplicada aos 7 (sete) professores de três escolas públicas 

do Município de Canhotinho-PE.   As escolas campo de pesquisa foram: João Vitalino de Melo - Sítio 

Pedreizinha, Maria Augusta Henrique Lira - Sítio Luz e Laurindo Vieira de Melo situada na comunidade rural do 

Sítio Imbaúba. Vale ressaltar que todos os sítios são vizinhos e fazem parte do mesmo contexto cultural, social, 

político e econômico.   

Em se tratando da observação, esta parece importante, pois segundo Quivy e Compenhaudt (2005, p. 77) 

afirmam que “a observação engloba o conjunto das operações através das quais o modelo de análise (constituído 

par hipóteses e por conceitos) é submetido ao teste dos fatos e confrontado com dados observáveis”. Deste 

modo, é o que se realizou na investigação da respectiva pesquisa. 

A entrevista tem como ponto característico principal ser uma conversação sistematizada entre dois 

indivíduos muito utilizados nas ciências sociais. Ao recorremos à conceituação mais especifica verificaremos 

que se trata de: 

[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações 

a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social 

(LAKATOS, 2003,195). 
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O tipo de entrevista utilizado foi a semiestruturada, a qual possibilita uma maior liberdade dentro dos 

diversos contextos, que será aplicada possibilitando a justa compreensão da realidade de determinada 

amostragem. As questões pertinentes estarão relacionadas principalmente sobre questões de: identificação 

pessoal e profissional dos profissionais envolvidos, conhecimentos que estes possuem acerca do objeto desta 

pesquisa. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
   

 

A necessidade da participação da família na aprendizagem dos educandos da escola do campo é 

importante, mas até que ponto? Se considerar que há crianças que se desenvolvem sem a participação da família 

em seus estudos.  

Quadro 11 - A família da educação do campo 

Fonte discursiva Família da educação do campo 

Professores/ codinomes Excerto de depoimento 

Ent. 01  A comunidade participa e não participam, pais no conselho escolar, reunião de pais e mestres, faz 

com que os pais participam. 

Os pais, porque muitos percebem que a agricultura dá certa sim, mas está acabando um pouco, está 

ficando sem trabalho. A necessidade é que o aluno estude, seu filho estude pra que ele procure uma 

profissão mais alta, melhor um pouco. 

Ent. 02 Participação da comunidade escolar os pais dão ordem, os pais vem pra escola saber o 

comportamento dos filhos, notas, não ajudam na tarefa. A maior dificuldade é a não participação 

da família, a indisciplina de alguns. Você já percebe que a família não é estruturada, mesmo que 

não haja família modelo e perfeita, mas o não interesse da família compromete o desenvolvimento 

do aluno. Os pais não estão preocupados se aprendeu ou não, tanto faz como tanto fez. A falta de 

compromisso dos pais. O comportamento dos pais não ajuda no fazer pedagógico do professor. 

Muitos pais dão o que os filhos não querem estudar, trabalhar. A base é a família e a escola estando 

juntos em realidade é outra.  

Ent. 03  Os pais sempre aparecem aqui para saber como estão seus filhos é desse tipo. 

Ent. 04  Há e não há, entendesse? A participação da família na escola porque eu não sou de chamar na 

escola e falar, mas não há essa participação muito não. Os pais não vêm muitos à escola. Eles 

participam quando eu chamo na hora de pegar as provas, eles são de vim, não são aquele de está 

todos os dias na escola, mas quando eu os chamo vem.  

Ent. 05  Há sim participação dos pais, alguns são participativos. A tarefa de casa os pais ajudam, quando 

são eles que fazem a gente conhece. 

Ent. 06 Há participação dos pais, sempre aparecem para saber como os filhos estão. Como meu filho 

estar? 

Ent. 06  Falta de disciplina em casa, porque tantos que chegam sem a tarefa. A mãe não está nem aí, só 

faz aqueles que querem mesmo alguma coisa. 

 

É interessante compreender que este é o cenário foi encontrado nas escolas do campo da respectiva 

pesquisa. Todos os educadores salientaram que a participação das mães na vida escolar de seus filhos é mais uma 

questão de comportamento e não de aprendizagem. Tendo em vista que muitas mães sequer sabem ler. 

Nesta perspectiva, a família dispõe à escola a atribuição da educação que lhe cabe, como a formação da 

moral e valores, mas é importante ressaltar que a missão maior esperada da família da escola é a aprendizagem 

do universo escrito. Neste sentido, a escola assume sua missão ressaltando também a necessidade da colaboração 

da família. Em sendo assim, compreende-se que ambas as instituições sociais esperam responsabilidades 

partícipes. Assim, Paro (2000, p. 48) chama atenção para alguns fatores que corroboram para a necessidade da 

aprendizagem:  

Na verdade, a disponibilidade de boas condições para o estudo nas casas das 

camadas mais pobres da população parece ser heterogênea, havendo desde situações 

de extrema precariedade até situações em que os pais põem à disposição de seus 

filhos boas condições de trabalho. Dada à situação de vida dessas populações, é mais 

provável, entretanto, que predominem os casos em que faltam condições adequadas 

de estudo. Assim, a precariedade dos recursos e dos espaços para o estudo no 

interior dos lares não deixa de ser uma realidade que dificulta os trabalhos estudantis 

das crianças e jovens. 

 

No que concerne à especificidade das condições de estudo, em se tratando do contexto do campo é 

evidente que o trabalho se sobressai em detrimento dos estudos (boa parte dos povos do campo driblam os 
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estudos e o trabalho na roça), de tal modo que dificilmente os pais de fato acompanham os estudos e 

aprendizagem dos filhos. Pois, embora eles reconheçam a necessidade dos estudos, não são alfabetizados e por 

isso talvez não contribua com a aprendizagem dos filhos, principalmente em se tratando do acompanhamento das 

tarefas de casa, pois as crianças não tem a quem pedir ajuda, tendo em vista que os pais ou responsáveis não 

sabem.  

Diante desta relação família-escola há o desafio que é: ensinar sem a parceria dos pais, pois as mães 

cobram comportamentos dos filhos que devem ser de sua responsabilidade e não da escola, o que ocasiona a 

necessidade dos educadores se desdobarem para favorecer a aprendizagem também de valores e morais. Em 

sendo assim é válido o que afirma Maldonado (1997, p. 11), ao ressignificar que “por falta de um contato mais 

próximo e afetuoso, surgem as condutas caóticas e desordenadas, que se reflete em casa e quase sempre, também 

na escola em termos de indisciplina e de baixo rendimento escolar”. Portanto, o comportamento das crianças 

pode ser a reprodução do contexto da família, o que favorece para a desordem na sala de aula.  

Nesta mesma concepção Tiba (2002, p. 183) ressalta a importância entre a família e a escola, pois “Se a 

parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos da criança, todos terão muito a lucrar”. 

Significa, portanto que os pais e os professores são todos responsáveis pelo desenvolvimento integral das 

crianças e adolescentes da escola do campo. 

A relevância da participação da família na vida escolar do filho é imprescindível, pois é nesta parceria 

que a criança se desenvolve com mais alto confiança. Nesta lógica Paro (2000, p. 68) salienta que “é muito 

importante o papel da família no desempenho escolar dos filhos, (...) há uma relação interdependente entre as 

condições sociais da origem das famílias e a maneira que se relacionam com as escolas.” de tal modo como 

depoimento dos interlocutores ressaltam que a participação da família acontece de forma esporádica, embora seja 

importante, este cuidado que os pais têm em relação aos seus filhos.  

Diante desta especificidade é curioso entender a importância da família no processo de ensino-

aprendizagem quando esta é parceira da escola, corrobora com o pensamento Hengemühle (2004 p. 13), ao 

dialogar sobre a necessidade de que:  

A escola se faz com a contribuição de toda a comunidade educativa, um conceito 

que perpassa toda sua obra, destacando a pessoa do professor, agente principal de 

todo processo educativo, que internalizam as novas competências e habilidades 

necessárias à sua função, com a equipe diretiva, que coordena e dinamiza o projeto 

político-pedagógico e com os alunos, foco central da ação educativa, dos conceitos 

pedagógicos e das estruturas administrativas. 

 

A comunidade educativa também é permeada pela presença dos pais no contexto escolar. Pois eles 

contribuem com a formação cidadã dos filhos incentivando-os e instruindo-os à presença na escola, em especial 

para aprenderem o que eles não tiveram a oportunidade de aprender.  

Neste contexto de interação escola-família, tem educador que particularmente crítica à postura dos pais 

em relação à educação dos seus filhos, pois não favorece para despertá-lo do interesse deles pelo conhecimento, 

afirmando que o que se faz na escola é destruído em casa.  

Em sendo assim, a família é importante para corroborar com o processo de ensino aprendizagem das 

crianças, pois é importante quando a escola e a família têm o mesmo interesse no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes que consequentemente cobram juntas nas mesmas dimensões: o empenho e a dedicação das 

crianças e adolescentes para que a aprendizagem seja concretizada e de forma significativa. 

A educação primeira é dos pais, disso não se podem ter dúvidas, pois sua importância jamais pode ser 

substituída por quem quer que seja em particular o educador. Ao considerar esta natureza primeira da educação 

familiar, Jesus (1996, p. 01) dialoga sobre a importância da participação primeira dos pais na promoção do 

acesso e permanecia das crianças a escola. Sendo assim: 

Os pais são os primeiros modelos para os filhos, tendo sobre eles uma influência que 

os professores não podem ter: 

 1 – Não vou defender que há fronteiras rígidas, intransponíveis – que marcam os 

compromissos para com a educação da criança ou jovem - entre pais e 

professores/educadores, mas haverá que reconhecer que nenhum deles substitui o 

outro em determinados papéis que lhes são específicos. Os pais “têm influência 

sobre a educação e o desenvolvimento dos filhos que é única e insubstituível”.  

2 – Por sua vez, os professores e educadores, pela responsabilidade que têm na 

criação de condições para o desenvolvimento de capacidades, e para a aquisição e 

domínio de conhecimentos por parte dos alunos, estarão igualmente a contribuir 

decisivamente para a formação integral destes. 

 

É nesta importância que o papel do educador jamais pode se sobressair do papel familiar, pois a família 

é essencial neste processo de desenvolvimento. Diante desta importância pais e educadores devem ser parceiros 
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do mesmo objetivo: a aprendizagem das crianças. Nesta perspectiva, a realidade que é nem sempre os pais são 

educados para com seus filhos, pois eles usam da autoridade de pai e são rígidos em sua forma de falar e chamar 

atenção de seus filhos. 

Assim a preocupação dos pais é evidente que se trata do comportamento e não necessariamente da 

aprendizagem de seus filhos. Salientando que muitos dos pais não possuem a escolarização fundamental. E 

acabam reproduzindo a educação que receberam de seus pais de forma autoritária e abusiva. 

É interessante entender que a educação pode ser compartilhada, mas é de uma forma hierárquica e a 

intervenção dos pais deve ser no sentido da ajuda para que os processos educativos sejam internalizados, em 

especa no momento das famosas tarefas de casa. Mesmo os pais não sabendo ler, mas o apoio, o interesse em 

querer que o filho aprenda já faz o diferencial.  

Diante desta especificidade da escola e dos pais, unidos corroboram com o desenvolvimento integral 

das crianças que estão em seu contexto social, tendo sua identidade fomentada, bem como as aprendizagens no 

cotidiano escolar. Nesta lógica, acrescenta-se o que Piaget (2007, p. 50) considera como: 

 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a muita 

coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda 

recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a 

escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, 

reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo a 

uma divisão de responsabilidades [...]. 

 

É importante quando há reciprocidade entre educador e pais para o desenvolvimento das crianças. Neste 

interesse, pais e professores devem juntos, bem como caminhar na intenção de que a responsabilidade da 

aprendizagem possa ser de responsabilidade também dos pais, independentemente de eles saberem ou não ler e 

escrever, pois a motivação deve acontecer.  No que concerne a esta especificidade é interessante conceber que a 

necessidade da participação e colaboração da família no ato de educar as crianças em suas múltiplas dimensões 

se faz necessária. Assim, são estratégias em que a educação de fato pode ser permeada ou sistematizada com esta 

parceria escola e família.  

A importância da família na participação da educação das crianças é de fundamental pertinência, pois 

esta participação está legislativamente respaldada no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º 

afirma que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

  

Portanto, compreende-se que a educação como principio fundamental, sendo responsabilidade de toda a 

família tem de uma parcela significativa para que todo o processo de escolarização das crianças. Nesta premissa 

a escola, ou melhor, os educadores não estão alheios a este processo, pois assim a educação deve ser 

desenvolvida em parceria. Em sendo assim, Reis (2007, p. 6) salienta que: 

A escola nunca educará sozinha, de modo que a responsabilidade educacional da 

família jamais cessará. Uma vez escolhida à escola, a relação com ela apenas 

começa. É preciso o diálogo entre escola, pais e filhos.  

 

Então é isso: a escola, os pais e os filhos precisam dialogar no mesmo horizonte em prol do 

desenvolvimento da aprendizagem e consequentemente da sociedade, de modo a transformar socialmente os 

valores e as normas que são necessárias ao bem viver de todos. Sabendo que a família tem um papel decisivo no 

processo de socialização e desenvolvimento cognitivo, social e psicossocial é importante entender que a família 

é o primeiro e principal contexto de socialização dos seres humanos, é um entorno constante na vida das pessoas; 

mesmo que ao longo do ciclo vital se cruze com outros contextos como a escola e o trabalho. Segundo 

afirmações de Evangelista; Gomes, (2003, p. 203). Em se tratando do contexto escolar é tido como o segundo 

lar. O pertencimento que confere as crianças o sentimento de segundo lar, e por ser assim o amadurecimento vai 

sendo permeado no decorrer do processo das aprendizagens. Diante deste contexto fica evidente a necessidade 

de permear o que Tedesco (2002, p. 36), chama atenção para o apoio incondicional da família neste processo de 

aprendizagem, desse modo: 

Essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo para ajudar as 

crianças nos trabalhos escolares ou para acompanhar sua trajetória escolar. Num 

sentido mais geral e mais profundo, produziu-se uma nova dissolução entre família, 

pela qual as crianças chegam à escola com um núcleo básico de desenvolvimento da 

personalidade caracterizado seja pela debilidade dos quadros de referência, seja por 
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quadros de referência que diferem dos que a escola supõe e para os quais se 

preparou. 

  
Em sendo assim, não se pode negar em hipótese alguma a importância da família no processo de ensino-

aprendizagem, permeando assim uma melhor desenvoltura do educador em prol tão somente do 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes. 

 

 

CONCLUSÃO  
 

Dialogar sobre a participação da família nas escolas do campo é importante de sobremaneira para 

compreendermos como que se dá o processo democrático de participação. A participação que se efetiva no 

contexto escolar por meio da atuação da família que comprometida com o desenvolvimento de seus filhos, 

mesmo, as vezes, sem saber ler, atuam ativamente na escola no cuidado do comportamento dos filhos, as 

questões relacionadas ao programa bolsa família e vacinas nas escolas para tratar de algumas doenças, como a 

gripe nos idosos. Estas características aproximam a família da escola, embora as questões educacionais em si, 

não sejam tocadas em sua profundidade.  

É interessante perceber que dentro das possibilidades as famílias procuram participar da vida escolar dos 

filhos, incentivando-os a aprender, a aproveitar o que os pais não pôde na idade de seus filhos, isso porque, sabe-

se que a maioria dos pais, inclusive os da 3º idade não tiveram oportunidade de escolarização, sobretudo, por 

causa do trabalho que lhes expropriou o direito de estudar. 

Nesta perspectiva, foi possível compreender como que se dá a participação das famílias nas escolas do 

campo do município de Canhotinho-Pe, é mais numa perspectiva cuidadora do que pedagógica, ou seja, os pais 

não influenciam tanto nos processos formativos das crianças, bem como, a gestão democrática nas escolas do 

campo por meio da participação das famílias ainda vem sendo forjada, lentamente a família participa das 

questões pedagógicas, pois sua atuação é mais de forma burocrática. As famílias se preocupam muito com o 

comportamento dos filhos, enquanto frequência, mas não do desenvolvimento dos processos educativos que 

legitimam a participação dos pais, então os momentos da participação são os de entrega das crianças na escola, 

questões do programa bolsa família e vacinas para serem tomadas na escola, o mais fica a desejar enquanto 

participação dos e nos processos de participação.  

A democracia na educação do campo ainda vem sendo forjada lentamente através de outros processos 

participativos, pois não houve depoimentos sobre reunião de pais e mestres, conselho escolar, construção do 

projeto político pedagógico da escola, mecanismos democratizadores que possibilitam a participação efetiva dos 

pais nos processos educativos de seus filhos. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo examinar como se dá a utilização do livro didático na 

prática escolar do professor de Geografia em sala de aula no processo de ensino aprendizagem, a partir da 

compreensão da importância que esse recurso tem para os alunos. Contribuindo para melhor análise a respeito da 

utilização desse recurso e o ensino aprendizagem na disciplina de Geografia, buscou-se analisar como se dá esse 

processo na Escola Estadual Professor Theotônio Vilela Brandão, que foi o local escolhido como objeto de 

estudo. A metodologia se constituiu do levantamento bibliográfico que discute a importância da utilização do 

livro didático e seu papel no processo ensino aprendizagem; e da aplicação de questionário junto aos professores 

de Geografia da escola. Com as informações obtidas foi possível constatar que os professores da disciplina veem 

o livro didático como uma importante ferramenta no processo de ensino aprendizagem, servindo de base para o 

cumprimento dos conteúdos programados da disciplina, além de ser o norte os estudos dos alunos. No entanto, 

salientaram que a aula não deve ficar refém do livro didático, devendo ir além. 

 

PALAVRAS CHAVE: Livro didático, geografia, aprendizagem. 

The use of the geography book in the learning teaching process 

ABSTRACT: The present research had as objective to examine how the use of the didactic book in the school 

practice of the professor of Geography in the classroom in the process of teaching learning, from the 

understanding of the importance that this resource has for the students. Contributing to a better analysis 

regarding the use of this resource and teaching learning in the discipline of Geography, we sought to analyze 

how this process occurs in the State School Professor Theotônio Vilela Brandão, which was the chosen place as 

object of study. The methodology consisted of a bibliographical survey that discusses the importance of the use 

of textbooks and their role in the learning teaching process; and the application of a questionnaire to the teachers 

of Geography of the school. With the information obtained it was possible to verify that the teachers of the 

discipline see the didactic book as an important tool in the process of teaching learning, serving as base for the 

fulfillment of the programmed contents of the discipline, besides being the students' studies. However, they 

stressed that the class should not be held hostage to the textbook, and should go further. 

KEYWORD: Textbook, geography, learning. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O livro didático é uma ferramenta considerada indispensável para muitos professores, servindo tanto 

para guiar as aulas, como para orientar os alunos nos estudos durante a aula e fora dela. Usado durante muitos 

anos nas escolas, o livro didático embora tenha seu papel de destaque nas aulas, deve ser combinado com outros 

instrumentos para que a construção do conhecimento não fique limitada e sem estabelecer relação com a 

realidade dos alunos.    

Com o objetivo de conhecer como vem ocorrendo a utilização e o papel do livro didático na disciplina 

de Geografia no processo de ensino aprendizagem, a pesquisa parte do seguinte questionamento: Como a 

utilização do livro didático de Geografia tem influenciado no processo de ensino aprendizagem?  

Afim de buscar respostas para esse questionamento, a pesquisa foi embasada em três objetivos 

específicos que irão fundamentar teoricamente o trabalho: analisar a importância do uso do livro didático; 

verificar como o livro didático é utilizado pelo professor de Geografia; e averiguar se os conteúdos propostos 

pelo livro didático ministrados em sala de aula são relacionados com o cotidiano do aluno.  
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Para isso foi elaborado um questionário aplicado junto as professoras da disciplina de Geografia da 

Escola Estadual Professor Theotônio Vilela Brandão afim de conhecer como ocorre a utilização do livro didático 

no processo de ensino aprendizagem da disciplina. 

Segundo Frison, (2009, p. 9) “o livro didático continua sendo um dos materiais mais utilizado nas 

escolas. Portanto,o  se faz necessária a participação ativa e democrática do professor no processo de seleção e 

escolha dos livros didáticos [...]”, o autor ressalta ainda que: 

 

Ao analisar qual a importância atribuída ao livro didático pelos professores na 

preparação e desenvolvimento de suas aulas e quais suas contribuições na formação 

dos estudantes percebe-se que ele se constitui em um dos materiais didáticos e, 

como tal, passa e ser um recurso facilitador da aprendizagem e instrumento de apoio 

à prática pedagógico. 

 

Lopes (2007, p. 209) ressalta que “o livro didático é tido como um padrão curricular desejável, mesmo 

quando se considera a possibilidade de que ele seja modificado de alguma forma.” A sua preocupação e alvo de 

pesquisa são o “por quê” e o “o que” se ensina em sala de aula. Assim como questiona o significado de ser 

didático dos livros utilizados no contexto da escola, sendo assim redefine a concepção do conceito que fazemos 

do professor colocando-o como um produtor da didatização dos textos. 

Porém, de acordo com Silva e Sampaio (2014, p. 174), 

 

para haver um processo de ensino e de aprendizagem eficiente é preciso a 

participação de vários elementos envolvidos nesse processo, entre os quais se pode 

destacar o livro didático, que é um dos recursos mais disponibilizados nas escolas 

públicas brasileiras. Por isso, a necessidade de se ter livros didáticos de qualidade, 

que auxiliem os processos de ensino e de aprendizagem, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos e atuantes frente às problemáticas vivenciadas na 

contemporaneidade. 

 

As autoras acreditam que “desde o início do Ensino Fundamental o educando precisa ser contemplado 

com um livro didático de qualidade, uma vez que os anos iniciais desse nível educacional, juntamente com a 

Educação Infantil, constituem a base para a formação do educando” (SILVA, SAMPAIO, 2014, p. 174). As 

autoras também abordam que: 

 

O livro didático ainda é um dos recursos mais utilizados na sala de aula das escolas 

públicas brasileiras, sendo que o mesmo possui outras importâncias além da 

pedagógica, como a “cultural”, onde há a reprodução de valores e costumes; e a 

importância “política”, pois o livro didático possui um relevante papel geopolítico. 

(SILVA, SAMPAIO, 2014, p.174) 

 

Santos e Martins (2011, p. 21) analisaram que 

 

O livro não pode ser considerado como um instrumento de informações prontas, 

onde o educando reproduza apenas pensamentos e respostas elaboradas, a partir de 

conhecimentos simplificados apresentados pelos mesmos, que nem sempre estão 

conectados à realidade da comunidade em que o aluno está inserido. 

 

A partir do comprometimento do professor com a prática educacional, ele objetiva a utilização da 

variedade de recursos disponíveis, como um apoio no processo da aprendizagem na construção do 

conhecimento. Aulas que utilizam mapas, globo terrestre, gravuras, cartazes, o livro didático além do uso de 

meios tecnológicos como data show entre outras técnicas de pesquisas informacionais, auxiliam o docente 

proporcionando suporte às aulas, necessitando estar relacionado a um método de análise e compreensão de 

educação que tanto pode concordar o modelo de sociedade atual ou pode possibilitar um momento de reflexão na 

busca pela superação das contradições de uma sociedade de classes. 

O papel do professor é muito importante na escolha do livro, pois ele pode observar o seu instrumento 

didático adequando-o a sua prática pedagógica. É necessário que o professor analise as propriedades dos livros 

buscando, desse modo, conhecer a estrutura e as probabilidades de como trabalhar em sala de aula com seus 

alunos. Assim o docente estará preparado para estabelecer previamente o método e abordagem de determinados 

conceitos para trabalhar em sala. No entanto, se deve levar em conta o contexto em que o livro é utilizado para 

poder tornar realidade as diversas funções que o livro didático tem. 
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O livro didático é uma das opções de recursos utilizados pelos docentes de geografia, geralmente o mais 

usado, tido como instrumento fundamental, senão indispensável como complemento às atividades didático-

pedagógicas (TAVARES; CUNHA, 2011).  

Quando analisamos um livro didático devemos nos perguntar, até que ponto este livro atende a 

apreensão dos conteúdos pelos alunos? Boa parte dos livros didáticos trazem em sua essência os interesses da 

classe dominante, fantasiando a real situação vivida pela sociedade, que também é vivenciada pelos alunos 

(LIBÂNEO, 1994). 

Neste sentido, é de responsabilidade do professor a missão de mostrar as contradições presentes em 

cada conteúdo que será trabalhado no livro. Esta tarefa é um tanto complexa e penosa, pois o professor na 

maioria das vezes é refém do livro didático, se sujeitando ao processo de alienação e por isso, acaba 

reproduzindo em sala de aula para os alunos, as desigualdades existentes na sociedade (TAVARES; CUNHA, 

2011). Para Libâneo (1994, p. 139) “Há uma distinção dos conteúdos de ensino para diferentes grupos sociais: 

para uns, esses conteúdos reforçam os privilégios, para outros fortalecem os espíritos de submissão e 

conformismo.” 

É muito importante que o professor leve em consideração as diferenças sociais e culturais da 

comunidade em que a escola está localizada, assim contribuindo densamente na formação integral do discente de 

forma mais efetiva. Desse modo, o professor pode complementar as suas aulas, além do livro didático com 

atividades que possam aumentar as informações do aluno e a sua também. 

Sposito (2006, p. 24) aborda que:   

Trabalhar com o livro didático é uma tarefa que envolve vários sujeitos e aspectos. O livro é um 

instrumento de trabalho que tem papel relevante na sociedade atual, que podemos chamar de sociedade letrada, 

porque contém o conhecimento que conforma o temário da Geografia e pode ser utilizado em sala de aula e em 

casa, pelo aluno ou pelo professor. É esse instrumento de trabalho que foi avaliado no PNLD 2007 e que 

comparece no Guia do Livro Didático, que será utilizado pelos professores para que eles escolham a coleção ou 

o livro de destinação regional mais adequado para seu trabalho pedagógico. 

Esses sujeitos que o trabalho com o livro didático envolve são o aluno, o professor, a escola e claro o 

livro didático que na verdade, não podem serem entendidos de modo isolados, mas sim, no contexto escolar que 

envolve todo um processo de ensino e aprendizagem. O livro didático de geografia é em especial um elemento 

para se ter acesso ao mundo por isso deve apresentar atividades e conteúdos “partindo de ideias, noções e 

experiências que ele já possui, apreendidas através do senso comum no cotidiano vivido, respeitando sua fase 

cognitiva” (SPOSITO, 2006, p. 24). 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O procedimento metodológico adotado para realização desta pesquisa foi num primeiro momento 

levantamento bibliográfico, objetivando oferecer um embasamento teórico sobre o uso do livro didático. No 

segundo momento, foi realizada entrevista semiestruturada junto aos professores do Ensino Médio da disciplina 

de Geografia da Escola Estadual Professor Theotônio Vilela Brandão, no qual buscou-se analisar como se dá a 

utilização do livro didático de Geografia.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os professores entrevistados ministram as aulas da disciplina de Geografia nos primeiros, segundos e 

terceiros anos do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Theotônio Vilela Brandão e estão no exercício da 

profissão há mais de 20 anos e há pelo menos cinco anos nesta escola. 

O livro de Geografia utilizado nos três anos do Ensino Médio pela escola é Geografia Espaço e 

Vivência da editora Saraiva (Figura 1).  
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Figura 1 – Livros didáticos do Ensino Médio 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho e Ribeiro, 2017. 

 

De acordo com as informações obtidas, a escolha do livro pela escola ocorreu de forma democrática, 

com a participação e análise de todos as professores da disciplina, que chegaram a um consenso quanto aos 

conteúdos e à forma como eles são trabalhados no livro escolhido. Nenhum professor disse ter encontrado 

dificuldade quanto a utilização do livro didático da escola na disciplina de Geografia, isso faz sentido e vai ao 

encontro da afirmação da participação deles no processo da escolha do livro.  

Os livros ficam sob responsabilidade dos alunos pelo período de um ano. Durante a pesquisa foi 

verificado que em algumas turmas não há disponibilidade de livros para todos os alunos. Quando isso ocorre, os 

professores solicitam que os alunos se reúnam em duplas ou grupos para o acompanhamento de leituras e/ou 

realização de atividades. Para os professores o importante é não ficar parado ou fazendo outra coisa que não 

tenha haver com a aula. 

Os docentes entrevistados concordam que o livro didático é importante e contribui positivamente para a 

aprendizagem dos alunos tanto no que se refere ao conteúdo, como em relação as atividades e as pesquisas que 

constam no livro e que exercitam a construção do conhecimento também nos momentos fora do ambiente 

escolar. O livro é utilizado para orientar os professores e alunos quanto aos conteúdos trabalhados na disciplina 

de Geografia, nas atividades a serem realizadas pelos alunos afim de exercitar o que foi aprendido durante a aula 

e para realização de pesquisas. 

Quanto a contribuição do livro didático em proporcionar relações entre os conteúdos e o cotidiano dos 

alunos, os professores afirmaram que o livro didático possui esse papel de ponte entre a teoria e a prática. E isso 

faz com que os alunos consigam identificar os conceitos e temas abordados em sala de aula, no seu dia a dia, 

principalmente em relação a temas amplos e polêmicos como urbanização, violência, poluição nas cidades, 

crescimento populacional, globalização, entre outros. 

Além do livro didático utilizado na disciplina de Geografia, os alunos da escola dispõem de uma 

biblioteca (Figura 2 e Figura 3) com um acervo que embora precise ser ampliado, na verdade precisa ser mais 

utilizados pelos alunos. A maioria dos alunos não possuem o hábito que é ir a biblioteca e consultar livros 

diferentes do que está sendo utilizado pela disciplina. 

 

Figura 2 – Acervo da Biblioteca 

 
Fonte: Carvalho e Ribeiro, 2017. 
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Figura 3 – Dia a dia na Biblioteca 

 
Fonte: Carvalho e Ribeiro, 2017. 

 

A biblioteca é um espaço arejado, longe do barulho das salas de aula e pátio de recreação, ambiente 

limpo e, na medida do possível, aconchegante, porém a presença de alunos na biblioteca, o registro de locação e 

consultas de livros ainda deixa muito a desejar. Principalmente se for levado em consideração o tamanho da 

escola e a quantidade de alunos. 

De maneira geral os professores veem o uso do livro didático como um recurso importante e 

indispensável para o processo ensino aprendizagem na sala de aula no que se refere a disciplina de Geografia, 

tanto que todos contribuíram para definição do livro que foi adotado pela escola e afirmaram utilizá-lo sem 

nenhum problema.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Com a realização da presente pesquisa foi possível verificar como ocorre a utilização do livro didático 

no processo de ensino aprendizagem da disciplina geografia na Escola Estadual Professor Thetonio Vilela 

Brandão, bem como a relação dos conteúdos trabalhados e o cotidiano dos alunos. 

Os professores são cientes da importância do livro didático e têm adequado os assuntos propostos pelo 

livro com a realidade dos alunos, os instigando para realização de pesquisas, elaboração e apresentação de 

trabalhos que possam trazê-los para dentro de sua realidade. Sempre relacionando o conteúdo proposto no livro 

didático com seu dia a dia. 

O livro didático é um apoio ao professor, para que a partir da proposta de conteúdo que o livro didático 

oferece, o docente possa fazer com que a sua aula seja muito interessante e proveitosa para o aprendizado do 

discente, daí a importância da utilização do livro didático. O professor não deve usar o livro como se fosse um 

livro de receita, mas sim, fazer com que a utilização deste seja mais vantajosa possível para o desenvolvimento 

congnitivo do aluno.  

Para tanto, não existe uma receita para melhor utilização do livro didático pelo professor. A utilização 

vai depender de cada professor, da sua disposição para dar aula, do seu planejamento, sobretudo, da sua força de 

vontade de fazer com que o aluno se sinta interessado pela disciplina, se sinta instigado em aprender cada vez 

mais, formando um aluno questionador da realidade e formador de opiniões. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo conhecer a evolução histórica do ensino superior no Brasil. Dessa 

forma, a partir de estudos teóricos discutiremos como foi desenvolvido esse tipo de ensino. Quais foram os 

responsáveis pela sua criação e o que foi preciso para que a sociedade pudesse cursar um ensino superior. Então, 

o presente trabalho aborda sobre a evolução do ensino superior no Brasil assim também como as perspectivas e 

mudanças que ele passou conforme a criação da Lei de Diretrizes e Base LDB. Com isso, os estudos mostram 

que essa lei fez diferentes alterações no ensino superior, desde seu sistema avaliativo, a parte de gestão, no 

currículo até na financeira. A finalidade da LDB foi desenvolver a pesquisa cientifica e garantir um ensino 

superior universitário e que pudesse ser de extensão. Sendo assim, com base em alguns autores como: Humerez e 

Jankevicius ( 2013), Marconi e Lakatos (2003), Cacete (2014), Sampaio (2014) Oliveira e Adrião (2007) entre 

outros que fundamentaram esse artigo. As pesquisas coletadas no material bibliográfico, levou nos a um 

conhecimento mais aprofundado da evolução histórica que percorreu o ensino superior no Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino superior, Universidade, LDB. 

 

Historical evolution analysis of higher education in Brazil 
 

ABSTRACT: This job aims to know the historical evolution of higher education in Brazil. Thus, from 

theoretical studies we will discuss how this kind of teaching was developed. Who was responsible for its creation 

and what was needed for society to attend higher education. So, the present job addresses the evolution of higher 

education in Brazil as well as the perspectives and changes that it has passed as the creation of the LDB 

Guidelines and Bases Law. With this, studies show that this law made different changes in higher education, 

from its evaluation system, the management part, in the curriculum to the financial one. The purpose of LDB 

was to develop scientific research and guarantee university education that could be of extension. Thus, based on 

some authors such as: Humerez and Jankevicius (2013), Marconi and Lakatos (2003), Cacete (2014), Sampaio 

(2014) Oliveira and Adrião (2007) among others who based this article. The researches collected in the 

bibliographical material, led us to a more in-depth knowledge of the historical evolution that covered higher 

education in Brazil. 

 

KEYWORD: Higher education, University, LDB. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os estudos evidenciam que o significado, ou mesmo, termo dado ao ensino superior, estar acima do nível 

de ensino médio, por ele ser constituído de uma natureza diferente, pois esse tipo de ensino só pode ser adquirido 

por meio de codificações, que são maneiras usadas para identificar o ensino que se refere. Da mesma forma, 

através de sistemas, que são os órgãos funcionais que dirigem todo o funcionamento do ensino. Assim também 

por modelos e símbolos da semântica científica. Sendo assim, o acesso ao ensino superior não acontece como os 

demais níveis de ensino. Por ser de natureza elitista ele se restringe a uma minoria, ficando aberto para os que 

dispõem de condições especiais para receber os saberes oferecidos.  

Então, como apresenta os autores a seguir o ensino superior é ofertado em diferentes Universidades que 

estão norteadas em três grandes vertentes que são: ensino, pesquisa e extensão, que possibilita ao aluno adquirir 

o pensamento critico, científico e com capacidades que o preparam para sua vida profissional e com habilidades 

necessárias as exigências sociais. Dessa forma, os autores abaixo explica o sentido, ou melhor, o objetivo de 

universidade: 

As Universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de Pesquisa, de Extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano. São responsáveis pela produção, preservação e transmissão dos 

mailto:rd-raio@hotmail.com
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conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos adquiridos pela Humanidade em 

sua evolução cultural, constituindo a Civilização Ocidental atual. As Universidades 

ocidentais surgiram na Idade Média na Europa, sendo as primeiras reconhecidas: a 

Universidade de Bolonha, na Itália, criada no século XI, em 1.088, Universidade de 

Oxford-Inglaterra, em 1096; Universidade de Paris, França, em 1170; Universidade 

de Cambridge-Inglaterra, em 1209 e muitas outras, que persistem até os dias atuais. 

Em Portugal, a primeira Universidade é a de Coimbra, fundada em 

1290(HUMEREZ e JANKEVICIUS 2013, p.o1).  

 

Ainda afirma as autoras seguindo: 

 

As Universidades medievais europeias lançaram as bases da Educação 

Superior moderna, definindo os conceitos de bacharelado, licenciatura, mestrado, 

doutorado, utilizados até hoje. As Universidades são fundamentalmente Instituições 

de Ensino Superior que utilizam as atividades de pesquisa e extensão (Tripé ensino-

pesquisa-extensão) para cumprir seu objetivo a fim de formar profissionais de nível 

superior adequados ao desenvolvimento da sociedade (HUMEREZ e 

JANKEVICIUS 2013, p.o1) 

 

No que traz os autores as Universidades são as instituições que garantem que o individuo preserve seus 

âmbitos culturais, sua identidade e que desenvolvam pensamentos voltados aos seus saberes. Assim também 

como despertar para a produção científica e tecnológica que permite que o mesmo, comece a fazer novas 

descobertas a partir de uma visão holística realizada através da pesquisa, que é um mundo científico de novas 

ideias e de diferentes conceitos teóricos e práticos. 

Diferente do ensino de primeiro grau, as universidades é um caminho que dar abertura ao acadêmico de 

se descobrir profissionalmente de decidir a que curso optar, que profissão escolher, que área defender. Com isso, 

esse novo mundo leva o aluno a entender que as universidades preparam para o mercado de trabalho e que o 

tripé que as constituem, como pode ser visto não está voltado apenas a uma forma, mais a três que a compõe. 

Pois, como defendem os autores, as universidades trazem o ensino, que possibilita o conhecer, sistematizar os 

conhecimentos aprendidos, assim como a pesquisa que mostra um universo de descobertas e a parte de extensão 

que permiti a forma prática, a conhecer a realidade por meio de estágios, que dar a liberdade do acadêmico fazer 

novas descobertas e também mostrar o que vem aprendendo ao longo do curso. 

Segundo evidência Sampaio (2014, p. 08) o objetivo da pesquisa nas universidades foi para que essa 

forma de estudo tivesse um espaço mais adequado ao seu nível, assim como para se distanciar das escolas 

profissionais que eram vistas como inadequadas. Com isso, a pesquisa ganha lugar nas universidades com o 

intuito de permitir que o aluno, pudesse desenvolver melhor suas pesquisas de forma mais conceituadas e 

fundamentadas. 

Dessa forma, compreendido a finalidade da pesquisa é interessante entender também como se deu o 

processo de evolução das universidades de ensino superior no Brasil, por onde foi começado, quem teve a ideia 

de criação, quais as esferas que adotaram a ideia. Nesse sentido, pensando assim, é preciso que se conheça 

melhor esse processo histórico. 

Com isso, o artigo apresentado trata da Evolução Histórica do Ensino superior no Brasil, o mesmo está 

fundamentado em bases teóricas que norteiam à pesquisa e dar sentido a mesma. Nesse caso, a finalidade do 

trabalho é conhecer por meio de estudos bibliográficos como se deu a evolução do ensino superior no Brasil, em 

que ano iniciou, como seu deu essa implantação, em quais estados começou. Qual era a visão dos governos 

brasileiros em criar o ensino superior nas universidades. 

Que como afirmam diferentes pensadores citados posteriormente no trabalho o ensino superior teve 

muitos processos para acontecer tanto nas universidades publicas como nas privadas e que sua criação não se deu 

de forma tão simples, mas que teve também suas dificuldades e muitos questionamentos dos governos brasileiros 

para serem formadas no Brasil. Pois, essa ideia estava muito centrada aos conceitos da política e as criações das 

universidades seriam uma nova perspectiva que não agradava de certa forma ao meio político. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Os sentidos que definem os procedimentos metodológicos são os que nos proporcionam construir os 

saberes em bases metódicas, preferencialmente pela pesquisa, a qual leva o pesquisador a enveredar por 

caminhos seguros. Pois como aborda Cervo (2007, p. 24) “método é a ordem que se deve impor aos diferentes 
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processos necessários para atingir certo fim ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o 

conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da verdade”. 

Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo conhecimentos 

válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista (MARCONI e LAKATOS, 2003, p.83). 

 

O percurso metodológico resulta das especialidades do tema estudado que adentra a definições que levam 

a entender melhor um assunto pesquisado. Com isso, o presente artigo refere-se a um estudo de natureza 

bibliográfica, por ter caráter teórico, biográfico. Pois, os estudos estão baseados em diferentes autores que 

abordam com propriedade o assunto. 

Diante disso, depois de ter coletado os matérias para estudo, partiu-se para as leituras devidamente 

selecionadas para referenciar a pesquisa e assim, foram feitas leituras exploratórias, fichamentos, resumos, 

arquivo do material coletado. Dessa forma, a partir dai foi possível obter uma leitura fundamental para 

desenvolver e enriquecer a pesquisa. 

Sendo assim, uma pesquisa bibliográfica, a mesma necessitou de fundamentos em livros acadêmicos, 

artigos científicos, periódicos por meio do acesso online que deu sentido a pesquisa, a qual precisou ter 

fundamentos apropriados para abordar com clareza e propriedade a finalidade do tema apresentado que foi: a 

evolução histórica do ensino superior no Brasil, que foi mostrado como se deu seu processo a partir de conceitos, 

como já foi dito anteriormente, por se tratar de um trabalho evoluído por meio dos estudos, relatos bibliográficos 

que deram sentido a esse artigo e ao objetivo proposto no que o mesmo aborda. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Os estudos evidência que foi a partir do século XX, que passou a existir as primeiras Universidades 

brasileiras, isso depois de ter feito uma junção das faculdades já existentes que antes eram apenas lugar isolado 

de estudos, ou seja, esses tipos de faculdades não tinha acesso para todos. Como o seu aspecto histórico mesmo 

traz, as faculdades ficavam reservadas somente para os filhos das elites.  

Assim, segundo Humerez e Jankevicius (2013, p.05). “No século XX, houve a junção de algumas 

Faculdades isoladas, sendo criadas as primeiras Universidades brasileiras: Em 1.909 a Universidade da 

Amazônia-Manaus, em 1.912, a Universidade Federal do Paraná- Curitiba e em 1.920 a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro”. 

De acordo com o que traz os autores depois de ter criado essas universidades foram implantadas no 

Brasil, outras faculdades com diferentes cursos, assim também como institutos tecnológicos e de pesquisa e 

conforme mostra os autores a Universidade de São Paulo - USP foi a primeira universidade do Brasil moderna, 

formada em 1934 composta de uma base que permitisse que o acadêmico tivesse acesso não só a fundamentos 

teóricos, com isso a Universidade de São Paulo é baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão (HUMEREZ e 

JANKEVICIUS 2013). 

Ainda seguindo os conceitos históricos de acordo com o que conceitua Cacete (2010) a educação 

superior no Brasil teve inicio a partir da necessidade da população de São Paulo e Rio de Janeiro em ter mais 

acesso ao ensino e, sobretudo ao superior, pois como se entende esses estados ainda não ofertava esse tipo de 

ensino, por isso deixava a população a depender de outros ensinos, mas que não tinham o mesmo grau de 

escolaridade que o superior. 

Sendo assim, conta o mesmo autor que o ensino superior começou a surgir nos cursos ocupando as 

cadeiras, logo após em escolas e posteriormente em faculdades de medicina, engenharia e direito, percebe-se que 

ainda não se tinha a ideia de cursos de licenciaturas. Para uma melhor compreensão o autor diz que: 

Foi particularmente na região sudeste, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, 

onde a demanda por ensino, e particularmente ensino superior, foi mais sentida. O 

surgimento do ensino superior no país deu-se inicialmente sob a forma de cadeiras 

que foram sucedidas por cursos, posteriormente por escolas e por faculdades de 

medicina, direito, engenharia, agronomia etc., todas eminentemente profissionais. 

Não existiam estudos superiores de humanidades, ciências ou letras (CACETE, 

2014, p.03). 

 

No que fala o autor citado, os cursos superiores inicialmente ainda não se tinham a ideia de ser 

abrangentes também para formar os professores, ou seja, os mesmo continuaram sem formação acadêmica. 

Percebe-se que apesar de ser aberto um curso superior, ele não era para todos, pois fazia restrição de pessoas e 
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continuavam a sofrer por ter que depender do ensino secundário que tinha como objetivo formar os filhos da 

elite e de certa forma, também era para poucos. 

Nesse caso, foi somente a partir do estatuto das universidades brasileiras que passou elevar para o nível superior 

a formação dos professores secundários como bem traz o mesmo autor a seguir: 

Por esse decreto o ensino superior deveria ser ministrado na universidade a partir da 

criação de uma Faculdade de Educação Ciências e Letras, onde deveriam ser 

formados os professores secundários. Do ponto de vista da organização do sistema, a 

reforma previa duas situações: o sistema universitário oficial, mantido pelo governo 

federal ou estadual, ou livre, mantido por particulares, e o instituto isolado 

(CACETE, 2014, p.03). 

 

Então, a partir dessa nova forma de ensino, os professores passariam a ter formação cientifica acadêmica, 

mesmo assim ainda se tinha a discursão dos governantes em questionar que ideias de que, professores não 

precisavam de conhecimentos científicos, pois cada um deveria trabalhar, ou seja, de acordo apenas com seus 

conhecimentos que já tinham sidos adquiridos ao longo da vida.        

Nessa mesma, época ainda o primeiro ministro da educação, Francisco Campos, inicia sua função já 

fazendo uma organização no ensino superior e nessa perspectiva de reforma sugere que seja criada uma 

faculdade de Educação ciências e letras, ou melhor, um instituto e que o mesmo seria na universidade e também 

que seguisse os regimentos dela. Conforme o autor comenta posteriormente: 

No Brasil, curiosamente, as ideias gestadas no período de liberdade política e 

efervescência social tendem a ser implementadas por regimes autoritários e 

centralizadores que lhes seguem. Antes mesmo de ser criada qualquer universidade 

desse novo estilo, o governo provisório de Getúlio Vargas, tendo fundado em 1930 o 

Ministério de Educação e Saúde, publicou uma lei que definia como a universidade 

deveria ser, e que ficou conhecida com o nome do primeiro Ministro da Educação 

do país, como a "Reforma Francisco Campos”(SAMPAIO, 2014, p.10). 

 

De acordo com o que traz a autora, essa reforma posta pelo novo ministro trouxe muitas mudanças para o 

campo da educação com o intuito de modificar o sistema acadêmico que se encontrava. 

 

 

PERSPECTIVAS E MUDANÇAS DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL NA LDB 

 

O ensino superior no Brasil passou por muitas mudanças, por seguir os objetivos das constituições da 

época. Sendo assim, a partir da criação da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), constituída em 20 de 

dezembro de 1996 é que o campo da educação superior tem uma nova constituição. Com isso, o ensino superior 

começa a construir sua verdadeira identidade. 

Dessa forma, com a LDB sendo o marco referencial do ensino superior, ele  passa para o processo de 

reconstrução, ou seja, fazer modificação no sistema para que possa seguir diferentes perspectivas, com isso, esse 

processo não aconteceu por acaso, pois tinha uma finalidade como aborda os autores a seguir:  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 20 de 

dezembro de 1996 (Lei nº9.394/96), constitui-se em marco de referencia para o 

início do processo de reconstrução da educação superior no Brasil. Na verdade, o 

governo Fernando Henrique Cardoso, a partir do seu primeiro mandato (1995-1998), 

deu início a uma ampla reforma que objetivou modificar o panorama da educação no 

país, particularmente da educação superior(OLIVEIRA e ADRIÃO, 2007,p.72). 

 

Como fala os autores, a LDB tinha por objetivo fazer mudanças no ensino superior, então com as 

diretrizes modificadas o sistema avaliativo, a gestão, a parte de financiamento e de currículo tiveram alterações. 

Nesse caso, o trabalho acadêmico ganhou um novo sentido, uma visão diferente e ainda como cita os autores as 

Instituições de Ensino Superior (IES), seriam instituições de desenvolvimento e produção do conhecimento 

cientifico. 

A LDB só veio acrescentar na reforma do ensino superior, pois ela foi o marco referencial para 

representar, ou seja, modificar o ensino superior no Brasil, isso foi importante também porque sua criação 

aconteceu antes mesmo da reforma do governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha por finalidade expandir 

esse meio acadêmico para que o mesmo chegasse ao mercado de trabalho. 

Só complementando o que vem sendo abordado segundo Oliveira e Adrião (2007, p.74) “a LDB, no 

entanto é o instrumento legal que melhor expressa os parâmetros e a lógica de reestruturação da educação 

superior implementada pelo governo FHC, já que a constituição antecede a esse governo e foi produzida em um 

contexto de redemocratização do país”. E importante saber que a LDB tornou o ensino superior mais amplo 
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passando a ofertar não só a graduação e pós-graduação mais também cursos de extensão, que dava oportunidade 

a diversas pessoas que tivesse os requisitos necessários aos cursos. 

Como conceitua a citação abaixo os cursos de extensão eram vistos como sequenciais, ou melhor, aqueles 

que davam sequência ao ensino superior: 

A grande inovação aqui é certamente a criação dos cursos sequenciais por campo de 

saber, com diferentes níveis de abrangência, de formação específica e de 

complementação de estudos, com duração média de dois anos, que só podem ser 

ofertadas por IES credenciadas que possuam cursos de graduação reconhecidos. Os 

cursos sequenciais não são cursos de graduação, embora sejam considerados de 

nível superior (OLIVEIRA e ADRIÃO, 2007, p.78). 

 

Visto ainda que a LDB, possibilitou que as IES públicas e privadas que fossem credenciadas pudessem 

oferta cursos de diversas abrangências e especializações em universidades. Com isso, para que essas instituições 

continuassem com o funcionamento normal precisavam seguir o credenciamento no tempo certo. 

Dessa mesma forma, as instituições necessitavam também cumprir a carga horaria e dias letivos sugeridos 

na LDB, assim como com as mudanças ocorridas em seu sistema de avaliação os alunos para conseguirem entrar 

nas instituições e cursar os cursos precisariam passar pelo vestibular como principal requisito. 

Sendo assim, depois de todo processo histórico das IES, surge uma nova forma de se ter as 

Universidades, ou seja, elas passam a ter definições, e ganhar uma nova identidade, que como bem afirma ainda 

Oliveira e Adrião (2007), as universidades têm características de pluridisciplinar, como cita a seguir: 

                                Em seguida, aparecem os artigos que dizem respeito às universidades. Define-se 

universidade como instituição pluridisciplinar, com as seguintes características: 

possui pelo menos um terço do corpo docente em regime de tempo integral, e 

também, um terço dos docentes com, pelo menos, titulação acadêmica de mestrado 

ou doutorado, sendo que o $ 2º do art. 88 fixa prazo de oito anos para o 

cumprimento desses critérios. Além desses dois dispositivos, as universidades 

devem apresentar produção intelectual institucionalizada na pesquisa, na docência e 

na extensão de serviço a comunidade (OLIVEIRA e ADRIÃO, 2007, p.79). 

 

As universidades tinham por objetivo como traz a citação enfatizar a pesquisa cientifica os cursos de extensão e 

também manter de forma organizada o quadro de professores capacitados com requisitos para atuarem nos 

cursos sugeridos. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A evolução do Ensino Superior no Brasil passou por diferentes processos como foi visto, que dar início 

no Brasil primeiramente no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo e depois foi expandindo. Os percursos dados 

sofreram demoras por depender de decisões políticas que em anos passados não tinha o desejo de garantir esse 

tipo de ensino a toda sociedade. 

Com isso, o ensino superior mesmo tendo sido implantado começou a ser dado para poucos, ou seja, a 

minoria dos alunos, por ainda depender de uma sociedade que fazia divisões de poderes econômicos. Então, 

nisso o ensino superior resultou de muitas lutas de professores que almejavam cursar um ensino de graduação 

superior. 

Dessa forma, o ensino superior, passou a ser dado em IES instituições de Ensino Superiores devidamente 

credenciadas e logo após com a criação da LDB de 20 de dezembro de 1996, o ensino superior ganha novo 

procedimento, que norteia seu sistema avaliativo, na finalidade de propor um ensino que desenvolvesse a 

pesquisa e a intelectualidade acadêmica. 

Então, o ensino superior no Brasil ocupa espaço para diferenciar do ensino médio e propor ao aluno 

estudos nos três tripés, ensino-pesquisa-extensão, para que dentro desse estudo o acadêmico desenvolva sua 

intelectualidade, e ao mesmo tempo possa descobrisse profissionalmente, ou seja, perceba qual a área que se 

identifica e que quer continuar a defender. 
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As estratégias de leitura: um estudo qualitativo com alunos concluintes do 

ensino 
Fabricia Bezerra da Silva

56
 

 

RESUMO:Este trabalho tem por objetivo estudar as estratégias de leitura trabalhadas no processo de ensino-

aprendizagem, compreendendo quais são esses processos e como eles estabelecem condições para a construção 

de significados dos textos lidos em sala de aula. Para tanto, como referencial teórico para embasamento desta 

pesquisa, buscamos Kleiman (2013), Koch (2009), Marcuschi (2008), Parâmetros Curriculares Nacionais entre 

outros.  Foi realizada uma investigação de campo, com alunos do ensino médio, em uma escola estadual de 

Santana do Ipanema – Alagoas, com a finalidade de coletar dados referente à temática e a partir da análise e 

interpretação desses dados compreender melhor os mais diferentes aspectos desta realidade.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Compreensão leitora; Estratégias de leitura; Produção de sentido. 

 

ABSTRACT: This work aims to study the reading strategies worked in the teaching-learning process, 

understanding what these processes are and how they establish conditions for the construction of meanings of the 

texts read in the classroom. Therefore, as a theoretical reference for this research base, we look for Kleiman 

(2013), Koch (2009), Marcuschi (2008), National Curricular Parameters among others. A field investigation was 

carried out with high school students at a state school in Santana do Ipanema - Alagoas, in order to collect data 

on the subject and from the analysis and interpretation of these data to better understand the most different 

aspects of this reality . 

 

KEYWORDS: Reading comprehension; Reading strategies; Production of meaning. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo teve como objetivo trabalhar com as estratégias de leitura em sala de aula, dando 

ênfase nas inferências. Levando o aluno a adquirir uma proficiência leitora que lhe permita dialogar com o texto 

atribuindo-lhe sentido. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2002), os conhecimentos básicos de língua portuguesa 

foram adquiridos pelos alunos durante o período do ensino fundamental, sendo assim necessário, no ensino 

médio, o aprimoramento de tais conhecimentos, havendo a aquisição de competências interativas, textuais e 

gramaticais. Essas competências estendem-se desde o desenvolvimento do potencial crítico, da capacitação de 

leitores efetivos, até as diferentes situações do uso da língua. 

Nesse sentido, esta pesquisa visou à compreensão do uso do texto em sala de aula, a partir da seguinte 

questão: A conduta teórico-metodológica do professor de língua portuguesa contribui para a formação linguística 

de alunos concluintes do Ensino Médio de escolas públicas de Santana do Ipanema? 

Dessa questão, surgem as questões seguintes: 

 Os alunos compreendem o que leem? 

 As estratégias de leitura selecionadas pelo professor contribuem ou dificultam a competência leitora dos 

alunos? 

 Acontece o papel de mediador do professor no processo de ensino-aprendizagem? 

 Os alunos inferem sobre o que leu? 

O estudo de gêneros, atualmente, ocupa um grande espaço no processo de formação de sujeitos com 

vistas às suas práticas linguareiras. Tal debate, certamente, se dá pelo fato de concebermos, em corroboração 

com alguns postulados das teorias de gêneros textuais, que é por meio de tal estudo que vemos o gênero como 

retórica cuja materialização discursiva se presta ao atendimento das praticas de atuação social. Com esse intuito, 

o estudo apresentado pretende tratar da teoria dos gêneros em uma turma de alunos concluintes inseridos no 

Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino no município de Santana do Ipanema/AL. 

  Buscamos em Kleiman (2004, 2013), Koch e Elias (2009), Marcuschi (2008), Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1999, 2012) o embasamento teórico para a realização do trabalho e para as reflexões que decorrem 

dele. 
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PROCEDIMENTO METODOLOGICO 
 

Koch e Elias (2013) enfatizam a importância da leitura em nossa vida. Devemos cultivar o habito de ler, 

pois só assim nos tornaremos leitores competentes. No entanto, ainda existem vários questionamentos de como 

se adquirir a proficiência em leitura. Para as autoras as resposta a esses questionamentos estão entrelaçadas nas 

concepções de leitura e no sentido que a damos. Que vai desde necessidade de mantermos foco no ato da leitura, 

foco no texto, foco no autor, foco na interação autor-texto-leitor. 

Segundo Koch e Elias (2009), na atividade de leitura, o leitor constrói sentidos, utilizando-se de 

estratégias, tais como seleção, antecipação, inferências e verificação. No momento que lemos ativamos nosso 

conhecimento linguístico, conhecimento de mundo e conhecimento interacional para compreender e interpretar o 

texto. Pois, no ato da leitura vem em nossa mente uma série de hipóteses, as quais só iremos ter certeza de sua 

veracidade no decorrer na leitura. 

Durante as aulas aplicamos com os discentes uma sequência didática, experiências de leitura e 

compreensão a partir das propostas dos PCNs. Sobre sequência didática Dolz; Noverraz e schneuwly (2004 apud 

MARCUSCHI, 2008, p. 213) definem como “Um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. 

As atividades propostas devem apresentar como características a flexibilidade, a variação e a 

significação. Para isso, o professor deve usar como material de atividade textos autênticos, assumindo uma 

postura que privilegie o trabalho com os mais variados gêneros textuais. 

Iniciamos o trabalho com alguns questionamentos dentre eles o que é leitura? O que é ler? Como ler?  

Para que ler? Nas respostas poucos responderam, e essas respostas foram às mesmas que já tinham dado nos 

questionários. Algumas delas é que leem para adquirir informações, mas que sentem muita dificuldade com a 

leitura e com a escrita também. Outras delas que não gostam de ler.  E que também não ler um livro inteiro, que 

na metade do livro para porque não tem paciência. 

Essa não era a resposta que esperávamos, mas explicamos que suas respostas não estavam erradas, pois 

temos diferentes objetivos com a leitura, às vezes lemos com o desejo apenas de entreter, para nos informarmos, 

para conceituar algo, e assim por diante. Sobre isso Koch e Elias (2009 p.19) dizem: 

De modo geral, podemos dizer que há textos que lemos porque queremos nos manter 

informados (jornal, revista); há, ainda, outros textos cuja leitura é realizado por 

prazer, puro deleite (poemas, contos, ,romances); e, nessa lista, não podemos nos 

esquecer dos textos que lemos para consulta ( dicionários, catálogos), dos que somos 

“obrigados” a ler de vez em quando ( manuais, bulas), dos que nos caem em mãos ( 

panfletos) ou nos são apresentados aos olhos ( outdoors, cartazes, faixas). 

 

Dessa forma, encontrar o objetivo que se tem com o texto é importante, pois assim, nossa mente irá 

processar melhor as informações contidas do texto facilitando a compreensão. É importante que o aluno saiba 

que toda leitura é importante, porque de um jeito ou outro ela nos diz algo, às vezes interessante e às vezes não, 

porém é relevante que eles saibam que vivemos em um mundo cercado de informações, mesmo passando 

despercebidas aos olhos de muitos, elas nos trazem uma mensagem. 

Em um dos momentos das nossas aulas, utilizamos algumas imagens e percebemos que os alunos 

observavam as imagens e falavam o que eles sabiam acerca das imagens. Nosso interesse era mostrar para os 

discentes que se pode também fazer uma leitura das imagens e que é possível através da junção de 

conhecimentos compreenderem o implícito na imagem. Realizamos uma discussão sobre o contexto, ou seja, 

tudo o que estava acontecendo na época. Algumas imagens, eles apenas conseguiram descrevê-las, pois não 

tinha nenhum conhecimento sobre o que continha nas imagens, o pouco que conseguiam falar foi de forma 

sucinta. Algumas imagens mostradas foram a da bomba nuclear, a do filme Cantando na chuva. Eles mostraram 

curiosidade, foram participativos.  

Também levamos para sala de aula o gênero textual charge.Questionamos aos alunos que gênero textual 

era. Os alunos não souberam responder, apenas um aluno arriscou respondendo “É um gênero narrativo”, então 

a questão gênero e tipos de gêneros são confundidos. Deixando-nos claro que eles não sabem o que é gênero 

textual.  Perguntamos novamente, e outro aluno respondeu que era uma charge. Mas não porque sabia que se 

tratava de um gênero textual, mas porque sabia que aquela imagem era uma charge. Eles leram o que estava 

escrito na charge, mas não sabiam interpretar o que estava implícito. A charge é um gênero textual que foi 

importante nesse trabalho porque é um gênero que manifesta opiniões, por isso não é à toa que ela sempre 

aparece em vários livros, jornais, revistas. Outro aspecto importante é o fato de a charge ser um texto que faz 

com que o leitor também opine sobre um tema. 

Nos questionamentos, explicamos o que era uma charge e quais as características desse gênero. Fomos 

construindo o significado juntos. Primeiro falamos das características do gênero charge, que foi um fator 

significativo para que os discentes iniciassem as inferências e vemos que é possível, quando se é explicado o 

conteúdo eles conseguem compreender, mostramos que a charge além da linguagem verbal a não verbal também 
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está aí para ser compreendida e foi possível fazer essa relação no contexto trabalhado e, assim, ficou mais fácil 

para os alunos identificarem o assunto e debatermos sobre o tema. 

A fábula (O CORVO E O JARRO) foi outro gênero trabalhado, todos os alunos receberam um texto 

impresso. Solicitamos que eles realizassem a leitura silenciosa e em seguida falassem o que eles compreenderam. 

Percebemos que alguns alunos sentiram dificuldade e demonstraram irritação, pois não queriam ler. Esse foi um 

dos fatores negativos dessa pesquisa, apesar de estarmos sempre incentivando e mostrando o quanto é importante 

ler e compreender, eles não queriam e acabamos respeitando esse espaço. 

Após a socialização foi possível perceber que eles conseguiram chegar a uma conclusão. Que pistas o 

texto lhe deu para que eles chegassem a tal resposta. Apesar de apresentarem dificuldade, quase todos 

conseguiram responder corretamente. Por ser um gênero mais conhecido eles conseguiram compreender. Outro 

gênero foi conto (“Negrinha” de Monteiro Lobato). Realizamos uma leitura compartilhada do conto “Negrinha”, 

de Monteiro Lobato. Levamos um vídeo sobre o autor. Debatemos com os alunos sobre a época em que se 

passava a história. A figura do negro. Falamos sobre as personagens. Falamos sobre realizar inferências durante 

a leitura. 

A cada novo dia fomos ganhando confiança e percebemos que alguns discentes ficavam curiosos 

querendo saber o que iríamos ler nas próximas aulas, e percebemos já mais interesse por parte da turma. Apesar 

de estarmos buscando algo que lhes chamassem atenção, percebemos também que alguns alunos faltavam. 

Infelizmente eram os alunos que mais tinham dificuldades e foi um fator não positivo porque como faltavam às 

explicações anteriores não queriam participar, outro problema observado era o celular que muitas vezes os 

deixavam dispersos. 

Finalizamos nosso trabalho com o gênero textual crônica (anexo 05). Iniciamos questionando sobre o 

gênero textual. Um aluno respondeu que era uma revista (porque havia no slide a imagem da revista Época). 

Depois questionamos sobre o título (o autor gosta ou não de big brother?) os discentes ficaram com dúvidas e 

divididos, alguns achavam que sim outros que não.  

Realizamos a leitura para os discentes, em seguida perguntamos novamente o que eles achavam. Todos 

responderam que o autor gostava do big brother. Pedimos para eles mostrarem no texto por quê. Leram o texto 

novamente, mas não conseguiram identificar. As respostas dadas eram confusas. 

Então falamos que o autor não gostava do big brother e que eles deveriam nos dizer por quê. Leram 

novamente o texto. Apenas uma aluna conseguiu identificar a primeira pista no texto que o autor não gostava de 

big brother. Os outros alunos demonstraram muita dificuldade e não conseguiram sozinhos.  

Pedimos que os alunos lembrassem as características do gênero, identificassem a época em que o texto 

foi escrito. Assim, eles começaram a compreender, falamos sobre o título do texto, esclarecendo que o título não 

é o tema, mas que pode nos dar uma pista sobre o tema. Dividimos o texto em parágrafos e fomos debatendo 

sobre assunto, até os discentes conseguissem identificar o tema.  

No final da aula conversamos com alguns alunos que gostaram muito das aulas. Perguntamos se eles 

sabiam das estratégias de leitura. Eles responderam que não. Inclusive um aluno respondeu que fez a prova do 

Enem e zerou a redação. Que as professoras de português deles nunca haviam feito este tipo de leitura antes. 

Trabalhavam apenas com os textos do livro didático. Dando-nos a entender que a professora trabalha com textos 

de forma mecanizada. 

Também tivemos a oportunidade de conversar com a professora de português. Ela nos falou que os 

alunos são muito desinteressados. Mas que realmente segue o livro didático e que trabalha os três horários em 

cidades circunvizinhas.  E percebemos que ela prioriza as regras gramaticais, e por isso as dificuldades dos 

alunos na compreensão dos textos trabalhados.  

Apesar de pouco tempo, podemos perceber que, infelizmente, as aulas de português ainda se prendem a 

gramática, por esse motivo existe uma grande lacuna a ser preenchida para que os discentes encontrem seus 

horizontes da compreensão. É também papel do professor incentivar o seu aluno a ativar maximamente seu 

conhecimento de mundo para que ele possa compreender essa infinidade de textos que circulam ao nosso redor.  

Não queremos aqui dizer que o professor não sabe ensinar, mas é papel de todo professor mostrar essa ausência 

dos fatores de contextualização para que possibilite ao discente um caminho para que ele compreenda o texto 

possibilitando fazer inferências no que estão lendo, para que aprendam a opinar e a criticar. 

É importante que o professor desenvolva um trabalho de forma expressiva, valendo-se das variedades 

de textos disponíveis nesse imenso universo de informações, tendo como objetivo incentivar o aluno a despertar 

para a realidade tendo um olhar critico que possa refletir sobre suas próprias experiências e das praticas de 

linguagens para que possa ter o direito de competir na sociedade de forma igualitária. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo pretendeu destacar a importância da leitura baseada em estratégias, as quais levarão o 

leitor a compreender que o ato de ler deve ser um processo de interação entre leitor/autor/texto, e não apenas um 

processo passivo, no qual ele apenas decodifica as palavras ou retira informações explícitas contidas no texto.  

Através do estudo realizado, podemos observar a existência de uma grande dificuldade em compreensão 

de texto entre os estudantes concluintes do ensino médio. É sabido que no âmbito escolar existem alguns 

discentes que sentem pouco interesse pelos estudos. No entanto, também foi possível notar que muitos dos 

problemas encontrados dizem respeito ao método de ensino utilizado, que não é eficaz.  

A repetição de estruturas e a memorização de regras gramaticais não desenvolvem a criatividade e a 

expressão do alunado. Este problema pode se estender por anos. O aluno passa de ano, apresentando sérias 

dificuldades, pois são práticas que não os auxiliam no crescimento como leitores autônomos. 

O trabalho através de estratégias é uma ótima ferramenta para o momento da leitura. É importante que 

os leitores saibam que devem iniciar um processo de reflexão sobre o texto, antes mesmo do início de sua leitura. 

O leitor deve identificar o gênero textual, saber sobre a biografia do autor, a tipologia textual predominante e o 

contexto histórico em que a obra foi escrita. 

Enfim, este estudo deixou claro que é importante valorizar todo conhecimento que os leitores trazem 

consigo. A teoria nos mostrou que para que um leitor compreenda um texto é necessário um esforço cognitivo. 

No entanto, esse esforço é realizado por um leitor ativo que saiba interagir com o texto, que no momento da 

leitura ative seu conhecimento prévio, conhecimento esse que ele vai adquirindo ao longo vida, lendo, ouvindo e 

compartilhando saberes, ou seja, tudo aquilo que ele tem armazenado em sua memória, e principalmente na sua 

bagagem cultural. 
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RESUMO: O presente trabalho traz como base inquietações sobre a estrutura agrária brasileira e a 

possibilidade de compreensão da organização socioterritorial de algumas comunidades alagoanas. Elencando 

como objetivo principal as discussões e análises oriundas de uma aula de campo ocorrida na disciplina 

Organização e Gestão do Território, onde foram visitadas quatro comunidades, distribuídas no Sertão, Agreste e 

Zona da Mata, todas no estado de Alagoas. A coleta de materiais foi feita através de levantamento bibliográfico 

sobre questões pertinentes a estrutura agrária brasileira, além de registros coletados e observados em campo. A 

discussão trazida nesse trabalho se faz bastante pertinente no que se refere ao entendimento da estrutura agrária e 

das lutas socioterritorias que se efetivam no cenário brasileiro e aponta a importância da inclusão dessas 

discussões dentro da Academia, pois, o cumprimento do tripé basilar da Universidade –Ensino, Pesquisa e 

Extensão- compreende também a essas comunidades que cada vez mais estão inseridas num contexto 

globalizante e contraditório, ou melhor, pois é desse contexto que elas surgem e ganham sentido.  

 

PALAVRAS CHAVE: Estrutura agrária, Lutas socioterritoriais, Aula de campo. 

Field course of the discipline Organization and Territory Management - 

UFAL / Sertão: geographical considerations from Alagoan communities 
 

ABSTRACT: The present work raises concerns about the Brazilian agrarian structure and the possibility of 

understanding the socio-territorial organization of some Alagoan communities. The main objective of this study 

was to discuss and analyze the socio-territorial communities in the Sertão, Agreste and Zona da Mata areas of 

Alagoas state. The collection of materials was done through a bibliographical survey on issues pertinent to the 

Brazilian agrarian structure and records collected and observed in the field. The discussion brought in this work 

is very pertinent with regard to the understanding of the agrarian structure and of the socio-territorial struggles 

that take place in the Brazilian scenario and points to the importance of including these discussions within the 

Academy, since the fulfillment of the university's basic tripod - Education, Research and Extension - also 

includes those communities that are increasingly inserted in a globalizing and contradictory context, or rather, it 

is from this context that they arise and make sense. 

 

KEYWORD: Agrarian estructure, Socio-territorials struggles, Field course. 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

Este artigo é fruto dos debates realizados no bojo da disciplina obrigatória Organização e Gestão do 

Território (GELS033-N) – ofertada semestralmente no 8º período do curso de Licenciatura em Geografia da 

Universidade Federal de Alagoas, UFAL/Campus do Sertão – que culminou com uma aula de campo, cuja 

finalidade foi compreender a organização socioterritorial de algumas comunidades do território alagoano.  
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A referida disciplina, no semestre (2016.2), objetivou
57

: 1) Apresentar noções conceituais acerca do 

território (e os seus usos pelos diversos atores) e do processo de globalização; 2) Analisar a relação existente 

entre globalização e território, elegendo categorias como meio técnico-científico informacional, território usado 

e contradições; 3) Identificar e analisar as contradições da globalização e suas implicações no território através 

da materialidade da técnica e seus usos pelos atores hegemônicos do período atual; 4) Analisar o papel do Estado 

e a economia política do território; 5) Desenvolver uma análise crítica a propósito das transformações territoriais 

em consonância com os papeis do Estado e os interesses externos; e 6) Fazer uma análise do território brasileiro: 

suas diferenciações e as transformações do território nacional.  

No entanto, além do cumprimento dos objetivos da disciplina, percebeu-se que ela foi para além do 

esperado, pois ao final da mesma foi realizado um trabalho de campo, que se tornou ponto-chave para a 

compreensão do arcabouço teórico estudando em sala de aula. De acordo com um dos alunos da disciplina, que 

participou do trabalho de campo:  

 
O trabalho de campo realizado através da disciplina Organização e Gestão do Território 

mostrou-se de grande importância, pois buscou incentivar a criticidade sobre os eventos que 

ocorrem nos lugares visitados, tendo em vista que os assuntos discutidos, nesse caso: a 

questão agrária, as sementes crioulas e a questão quilombola, que estão sempre sendo 

debatidos na sociedade, via mídia, redes sociais e academia, portanto, necessitam ser 

analisados, questionados e trabalhados com cuidado para não disseminar conhecimentos 

difusos ou de senso comum.[...] Dessa forma, é válido ressaltar a devida importância que tem 

o trabalho de campo na graduação, o qual permite a efetivação da teoria com a prática, de 

modo mais direto e experimental, pois o graduando está a todo momento utilizando-se de 

conceitos frente às experiências, questionamentos e situações espontâneos que aparecem ao 

longo do trabalho de campo.[Discente do oitavo período de Geografia da UFAL, fala gravada 

em aula de campo]. 

 

 Nessa perspectiva, o trabalho de campo torna-se de suma importância na formação do graduando em 

Geografia, pois permite compreender a realidade a partir da experiência vivida. Essa atividade permite 

compreender as organizações socioterritoriais, problematizando situações reais da sociedade contemporânea, 

desse modo, torna-se necessário no processo formativo de docentes, uma vez que possibilita melhor 

entendimento dos conteúdos teóricos – estudados em sala de aula – com base na realidade concreta, vista a partir 

do trabalho de campo. Para Serpa (2006, p. 10): 

 
[...] O trabalho de campo deve se basear na totalidade do espaço, sem esquecer os arranjos 

específicos que tornam cada lugar, cidade, bairro ou região uma articulação particular de 

fatores físicos e humanos em um mundo fragmentado, porém (cada vez mais) articulado. O 

trabalho de campo em Geografia deve perseguir, portanto, a idéia de particularidade na 

totalidade, abandonando de modo enfático a idéia de singularidade de lugares, cidades, bairros 

ou regiões. 

 

 Com base nessa conceituação, temos o trabalho de campo como uma atividade complexa, haja vista a 

busca da compreensão da totalidade espacial, a partir da organização que o mesmo sofre pela sociedade. Assim, 

pode-se perceber que os lugares, cidades, bairros e regiões possuem suas particularidades, no entanto, essas estão 

ligadas com a totalidade.  

 O trabalho de campo foi realizado entre os dias 20 e 21 de Maio de 2017, tendo como percurso as 

seguintes áreas: 1) Assentamento Maria bonita (zona rural de Delmiro Gouveia); 2) Banco de sementes 

comunitário (zona rural de Piranhas); 3) Associação dos Pequenos Produtores de Abacaxi (zona rural de 

Arapiraca); e 3) Comunidade Quilombola do Muquém (comunidade urbana de União dos Palmares). O mapa 

(01) abaixo espacializa as comunidades visitadas no trabalho de campo no Estado de Alagoas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Objetivos extraídos do plano de curso elaborado pelo Professor Msc. Paul Clívilan Santos Firmino, disponível 
no Sie Web – Módulo Acadêmico da UFAL.  
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Mapa 01 – Espacialização das comunidades visitadas em aula de campo ocorrida entre os dias 20 e 21 de 

Maio de 2017. 

 
Figura 11 Comunidades visitadas em Alagoas. Fonte: Base Cartográfica do Zoneamento Agroecológico de Alagoas (ZAAL), 

2012; GPS STATTUS, 2017. Org: Felipe Santos e Flávio Santos, 2017.  

 

Frente a esse cenário, o objetivo desse trabalho é relatar as experiências vividas no contexto do trabalho 

de campo, dialogando com o arcabouço teórico discutido e estudado na disciplina Organização e Gestão do 

Território. Nesse sentido, tornou-se necessário estruturar este artigo da seguinte forma: 1) Introdução; 2) 

Inquietações sobre a estrutura agrária brasileira; 3) Resultados e discussões; e 4) Considerações finais.  

 

INQUIETAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA  
 

No Brasil, o campo é marcado por um desenvolvimento desigual e excludente. A história do campo 

brasileiro mostra que a luta contra o cativeiro da terra, exploração e expropriação iniciam-se no processo de 

colonização com os povos indígenas, os escravos e os trabalhadores livres (FERNANDES, 1998). 

Com o desenvolvimento do capitalismo, os ex-escravos, o trabalhador livre e os imigrantes europeus 

passam a vender sua força de trabalho. Fernandes (1998, p.02) mostra que:  

 
Permanecera a separação entre os trabalhadores e os meios de produção. Com a constituição 

da propriedade da terra mais de trinta anos antes do fim do sistema escravocrata, a terra 

tornara-se cativa. De modo que os escravos tornaram-se livres e sem-terra. 

 

A concentração fundiária no Brasil vai ser constituída por meio do processo de grilagem, apropriação de 

forma irregular das terras devolutas e expropriação das terras dos camponeses. A questão agrária vai ser 

constituída nesse processo histórico, caracterizado por massacres, perseguições e mortes, sobretudo, se acentua 
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com a expansão do sistema capitalista e continua sendo marcado por luta e resistência dos camponeses, como 

mostra Fernandes (2000, p. 32),  

 
[...] os camponeses sempre enfrentaram os coronéis-latifundiários e grileiros, se opuseram ao 

Estado [...], que construiu ditaduras para mostrar seu poder. Assim, a resistência camponesa 

manifesta-se em diversas ações que sustentam formas distintas e se modificam em seu 

movimento. São caminhos abertos e construídos no tempo e no espaço, e nessa marcha 

participam do processo de transformação da sociedade. 

 

Como formas de reivindicar os direitos negados no desenrolar da história do Brasil, os camponeses sem 

terra se uniram e formaram o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na década de 1970. 

Movimento este que, na atualidade, representa um dos maiores movimentos sociais da América Latina.  

No Brasil, os camponeses sempre ficaram às margens da sociedade, “é assim, excluído, que os militantes, 

os partidos e os grupos políticos vão encontrá-lo, como se fosse um estranho chegando retardatário ao debate 

político” (MARTINS, 1995, p. 25). Essa exclusão define seu lugar na história, como o excluído, o que vive as 

margens da sociedade. Houve uma exclusão ideológica profunda em que a história de luta campesina não 

aparece na história do Brasil. Martins (1995, p. 26) salienta que: “a história do Brasil é a história das suas classes 

dominantes, é uma história de senhores e generais, não é uma história de trabalhadores e rebeldes”.  

Martins (1995) atenta para a construção social do conceito de camponês e seu desprestígio social no 

contexto histórico brasileiro. As palavras camponês e latifundiário expressam classes sociais distintas, suas 

concepções foram construídas historicamente por confrontos, nelas, estão imbuídos sentidos políticos.  

A concentração fundiária está fortemente presente nos dias atuais e tornou-se um entrave para a luta dos 

trabalhadores rurais, que em diferentes períodos históricos travaram várias lutas de resistência tornando o campo 

brasileiro palco de conflitos territoriais entre os camponeses e os latifundiários.  

As décadas de 1960-1970 foram marcadas por políticas de modernização agrícola, inserção no mercado 

de sementes híbridas, insumos industriais e mecanização das práticas agrícolas, visando à produtividade e o lucro 

sobre as culturas agroexportadoras (KLOSTER e CUNHA, 2014).   Esse contexto de ascensão do agronegócio 

acentua os problemas para a agricultura camponesa, pois seu desenvolvimento e expansão expulsa o camponês 

de suas terras e gera conflito territorial. 

A transformação capitalista promovida pelo Estado beneficia as grandes propriedades, tendo como 

principal características manter a estrutura agrária. Assim, Silva (1981, p. 40) mostra que,  

 
(...) o que se pode ver no campo brasileiro é uma “modernização conservadora” que privilegia 

apenas algumas culturas e regiões assim como alguns tipos específicos de unidades produtivas 

(médias e grandes propriedades). Nunca uma transformação dinâmica, autossustentada; pelo 

contrário, uma modernização induzida através de pesados custos sociais e que só vinga pelo 

apoio do Estado.    

 

O embate político e social se intensifica com a modernização técnica da agricultura. A modernização 

ocorrida no Brasil (1965-1982) priorizou o desenvolvimento do agronegócio. As políticas desenvolvidas 

acentuaram a concentração de terras e as disparidades econômica e social da agricultura familiar em relação ao 

agronegócio. Frente a esse cenário, os trabalhadores do campo precisaram organizar-se, tendo em vista a criação 

de uma estrutura social capaz de enfrentar as normas impostas pelo modelo capitalista de produção agrícola.    

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Analisar a organização do território alagoano a partir do trabalho de campo, após as reflexões 

desenvolvidas no domínio da disciplina Organização e Gestão do Território, foi algo bastante enriquecedor, pois 

pudemos ver como diferentes atores sociais organizam-se territorialmente, na busca pela sua existência, logo, sua 

resistência.  

No trabalho de campo, foram visitadas quatro comunidades alagoanas, sendo duas no Alto Sertão, uma no 

Agreste, e uma na Zona da Mata. A partir do contato com os territórios visitados, foi possível perceber a 

resistência social e cultural na luta por direitos sociais. Assim, podemos avaliar a forma como o capital tenta 

intimidar e moldar as organizações do campo e da cidade à luz de uma relação perversa, que tenta homogeneizar 

essas sociedades e territórios.  

De acordo com Santos (1996, p. 18), “[...] quem produz, quem comanda, quem disciplina, quem 

normatiza, quem impõe uma racionalidade às redes é o mundo. Esse mundo é o mercado universal e dos 

governos mundiais [...]”. Nessa perspectiva, podemos observar que os territórios visitados estão na contramão 

desse processo mercadológico, imperativo e irracional. Indo de encontro com o capital, os territórios visitados 
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mostram sua mais bela face de resistência nessa trama, que é a luta pela manutenção das vidas no território, em 

específico no campo alagoano.  

O atual processo de globalização da economia, tem se dado de forma perversa, mas as organizações 

sociais de resistência têm apontado possibilidades de manutenção das suas vidas frente a esse processo, como foi 

possível constatar nos territórios visitados. Milton Santos (1996) aponta que a globalização pode ser vista como 

fábula, como perversidade e como possibilidade. Desse modo, nos territórios visitados, a globalização não 

aparece como fábula, haja vista a postura de resistência das comunidades frente ao processo de globalização; 

notamos que ela aparece como possibilidade, pois as organizações sociais lutam contra o processo alienante 

causado pelo sistema capitalista globalizado, tendo em vista o rompimento de paradigmas postos de maneira 

impositiva.  

Com isso, a possibilidade mostra-se quando o Assentamento Maria Bonita constrói sua agroindústria, 

cultivam mudas de árvore para comercialização e plantio, vendem alimentos orgânicos e organizam-se 

socialmente; no Banco de Semente, podemos notar a forma de organização frente à globalização e a forma de 

resistência camponesa frente às intempéries do capital, com o manejo adequado das plantações, cuidado com as 

sementes crioulas e organização política e social; a Associação dos Pequenos Produtores de Abacaxi busca, por 

meio da organização social, conseguir o escoamento da produção agrícola e a captação de políticas públicas para 

o desenvolvimento territorial de e outras comunidades, para o fortalecimento das relações sociais e políticas na 

região do agreste de alagoas; e a Comunidade Quilombola do Muquém que, apesar da falta de políticas públicas 

para o desenvolvimento econômico da comunidade, resiste bravamente, valorizando os saberes locais e os laços 

com o território e de família, os povos dessa comunidade possuem muitas habilidades, que foram herdadas de 

seus antepassados tornando-se algo a ser preservado e tem atraído turistas, é a cultura e o saber popular à luz do 

desenvolvimento social da comunidade. Em seguida, traremos mais aspectos relevantes no que tange aos 

principais pontos visitados no trabalho de campo.  

 

 

 
Figura 12 Insumos produzidos pela agroindústria do Assentamento Maria Bonita. Fonte: Jussara Melo, 2017. 

 

A visita ao Assentamento dos Trabalhadores sem Terra Maria Bonita foi realizada no dia 20 de maio de 

2017. A chegada da equipe, com mais de 40 graduandos do curso de Licenciatura em Geografia ocorreu por 

volta das 07h30min, e teve como foco o entendimento de um grande marco que foi a construção de uma 

agroindústria para o beneficiamento de frutas no assentamento. A implantação, recém-inaugurada, foi uma 

grande conquista para os trabalhadores assentados no território de reforma agrária, haja vista, os períodos de 

estiagem que ocorrem na região semiárida e a falta de oportunidade de emprego na região. Esse empreendimento 

objetiva a permanência dos trabalhadores rurais em seu território. 

 De acordo com Carvalho (2014, p. 21),  

 
o mundo rural alagoano é marcado pela estrutura fundiária problemática, refletindo na 

concentração das melhores terras em poucos e grandes estabelecimentos, e por um modelo de 

agrícola que revela a concentração da produção em poucas atividades, como a pecuária e a 

cana-de-açúcar, ocupando menos de um quinto da área com as atividades de todas as demais 

lavouras. 

  

Desse modo, devido à estrutura fundiária problemática, a população rural alagoana tende a buscar fora do 

Estado, ou nas cidades, as condições necessárias para viver, “nesse quadro de dificuldades, pressionados pela 
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falta de perspectivas, muitos alagoanos continuam buscando fora do Estado alternativas que não encontram na 

sua terra” (CARVALHO, 2014, p. 18).  

Uma alternativa apontada para a fixação dos trabalhadores e jovens no assentamento Maria Bonita é a 

execução do projeto ARAJUBA – Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, que busca capacitar a juventude 

da área de reforma agrária do semiárido alagoano com a implementação de atividades ligadas à apicultura, tendo 

em vista a produção de mel de abelhas da espécie conhecida como “europeia” (Appis melífera) e, 

consequentemente, a melhoria da vida econômica dos assentados. Esse projeto é uma iniciativa do movimento 

social em parceria com uma empresa norte-americana. 

Em uma roda de conversa, os jovens filhos de assentados, nos relataram sobre o fenômeno da migração 

dos trabalhadores rurais do semiárido alagoano (principalmente para o corte da cana de açúcar); a exploração da 

força de trabalho pelos latifundiários do campo; a violência sofrida por esses trabalhadores (que é causada pelo 

coronelismo ainda regente); e a imposição do capital que se instala no campo.  

Quando envolvido na atividade de trabalho camponesa, “[...] o trabalhador é dono de um pedaço de terra, 

dos instrumentos de produção, e dos bens produzidos por ele e por seus familiares” (ALBUQUERQUE e 

CANIELLO, 2015, p. 50-51), por outro lado, quando esse trabalhador camponês migra e passa a executar suas 

atividades nos canaviais (cortando cana), “[...] ele é proletarizado pela moderna indústria açucareira, produz para 

um mercado distante e, muitas vezes, nem sabe quem é o dono da empresa para qual trabalha” (id., p. 51). 

O camponês, ao desenvolver sua atividade de trabalho no seio da agricultura familiar, possui autonomia 

no processo produtivo, uma vez que ele está produzindo no seu próprio pedaço de terra, bem como, é detentor da 

produção. Ao migrar para o trabalho em outros setores, que não seja o trabalho camponês, ele será inserido em 

um processo de exploração, um trabalho alienado, transformando-se em um proletário. 

Uma das jovens assentadas descreveu sobre a experiência no projeto ARAJUBA, bem como o sucesso 

deste e sua possibilidade de encadear a permanência da juventude no campo. Por fim, foi realizada uma visita 

técnica na agroindústria do MST e na estufa de mudas frutíferas e leguminosas, onde os estudantes tiveram 

contato com os projetos de melhoramento das frutas e o processo de beneficiamento das mesmas.   

No Banco de Sementes, localizado na comunidade Poço Doce, tivemos contato com um movimento de 

mulheres liderado por Francisca, que em 2009 teve a iniciativa da criação do Banco de Sementes Comunitário. 

Propulsora do projeto, a líder do movimento a partir de reuniões na Cooperativa dos Bancos Comunitários de 

Sementes (COPPABACS) tomou a iniciativa da criação do mesmo. Após o movimento incipiente, houve uma 

mobilização significativa na comunidade, principalmente pelas mulheres, visando o desenvolvimento social e 

econômico local.  

Assim, a comunidade atua contra as forças hegemônicas do capital, negando o plantio de sementes 

transgênicas e lutando para valorizar as sementes crioulas, que são resistentes as intempéries climáticas da região 

e são bem evoluídas contra pragas. Há na comunidade uma grande preocupação com a biodiversidade da 

caatinga, e as plantações buscam dialogar com a manutenção da fauna e flora do território comunitário. Ao todo, 

são 70 famílias envolvidas com os projetos ligados ao banco de sementes. A relação entre os agricultores foi 

fortalecida com a iniciativa de Francisca, que trouxe para dentro da comunidade assistência técnica especializada 

e inúmeras parcerias com movimentos sociais. 

 

 
Figura 13 Banco de sementes crioulas da comunidade Poço Doce. Fonte: Fabrine Fernandes, 2017. 

 

Durante o período da tarde, ainda no dia 20 de Maio, visitamos a Associação dos Pequenos Produtores de 

Abacaxi, na comunidade Poção, Arapiraca – AL. Onde nos deparamos com uma forte organização de produtores 

de abacaxi, que fornecem seus produtos para todo Estado e fora dele. Em sua gênese, a Associação possuía 20 
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agricultores associados e atualmente são 170, chegando a contemplar até 500 produtores rurais da região de 

Arapiraca, Coité e Limoeiro, todos do Estado de Alagoas. Para os agricultores associados, existe uma série de 

benefícios como: auxilio para transporte, auxílio técnico, auxílio financeiro, tratores, além de trabalhos e eventos 

culturais como o Festival do Abacaxi. 

A Associação dos Plantadores de Abacaxi possui apoio da Prefeitura Municipal de Arapiraca e 

financiamento da produção dos agricultores a partir do microcrédito do Banco do Nordeste, existe ainda parceria 

com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Arapiraca (COOPERAL) e Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), que compram parte da produção de abacaxi, com recursos Federais, por meio do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PENAE) e do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA). 

O abacaxi produzido na região, com o auxílio da Associação, chega a abastecer Estados como: Brasília, 

São Paulo, Bahia e Minas Gerais, sendo bem valorizado principalmente na região sudeste do Brasil. De acordo 

com a presidenta da associação, a colheita da fruta é feita após um ano e seis meses que as mudas são plantadas e 

no processo produtivo há intensa utilização de fertilizantes e agrotóxicos. 

 

 

 
Figura 14 Plantações de abacaxi na comunidade Poção. Jussara Melo, 2017. 

 

De acordo com os associados, na região existe uma reforma agrária natural, e por conta deste fator, a 

produção é um pouco limitada, predominam-se minifúndios com tamanho médio de 15 hectares e 

estabelecimentos de até 25 hectares. Por conta deste aspecto é constante a ocorrência de parcerias e 

arrendamento de terras. 

Nesse processo de produção, fica evidente o período histórico em que vivemos: o meio técnico-científico-

informacional. Na produção de abacaxi, há forte uso de insumos químicos, que buscam aumentar a produção, 

além de maquinas pesadas como tratores e caminhões para a exportação da produção. Frente a esse cenário, 

quando indagada sobre a presença de cientistas na comunidade, a presidenta da associação apontou que 

pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) realizaram 

pesquisas para o melhoramento da produção do abacaxi, de forma a não causar risco à saúde humana que, 

porém, encontram resistências por parte da maioria dos associados.  

Na manhã do dia 21 de maio, após pernoite na Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL/Campus I 

(sediada em Arapiraca), foi dado prosseguimento ao trabalho de campo, desta vez em direção a Comunidade 

Quilombola do Muquém, situada na zona da Mata. Ao chegar à cidade de União dos Palmares, fomos recebidos 

por um guia, que fez uma belíssima apresentação caracterizando União dos Palmares histórica e 

geograficamente, com foco nos grupos de resistência que formaram aquele território. Munido de uma excelente 

oratória, ele narrou os processos de ocupação do território da Serra da Barriga, que serviu de base para 

consolidação do maior quilombo já existente no Brasil, o Quilombo dos Palmares.  

De acordo com o guia, a Serra da Barriga foi um território de resistência de Palmares. E sua localização 

estratégica (no alto de uma serra) possibilitou o desenvolvimento do grupo de povos negros e indígenas que 

fugiam do trabalho escravo nas terras pernambucanas e alagoanas. Ele destacou ao papel das mulheres que 

lutaram bravamente contra as forças da coroa portuguesa, que 36 vezes tentou destruir o Quilombo dos 

Palmares. O Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, teve seu surgimento no período Colonial da História 

do Brasil, em 1595 e resistiu até 1695, chegando a abrigar de 15 a 20 mil quilombolas.  

Após a explanação, na Comunidade Quilombola do Muquém, foi possível analisarmos a organização 

social da comunidade e as estratégias de resistência no âmbito da comunidade, principalmente por meio do 
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artesanato, aqui, dando ênfase na produção de vasos e panelas a partir da argila, uma das principais fontes de 

renda daquele povo, que elevou o nome das artesãs ao cenário nacional.  

 

 
Figura 15 Artesanato local da comunidade quilombola Muquém. Fonte: Érikles Tertuliano, 2017. 

 

CONCLUSÃO 

 
As análises e discussões provenientes desse trabalho de campo, congregado ao arcabouço teórico 

estudado na disciplina Organização e Gestão do Território, permitem assinalar que essas organizações territoriais 

são focos de resistência e lutas socioterritoriais, que têm suas formações baseadas em organizações coletivas, 

cujo intuito é de resistir às investidas exploratórias do sistema capitalista de produção.  

A resistência encontrada no assentamento Maria Bonita, Banco de Sementes Comunitário e na 

comunidade quilombola do Muquém, especificamente, retratam a luta de afirmação territorial, um resgate e 

conservação da própria cultura. Pois os processos culturais em cada um desses pontos ocorrem de maneira 

específica, no qual cada um possui seus valores e tradições que devem ser respeitados e perpetuados. Enquanto 

que na Associação dos Produtores de Abacaxi da comunidade Poção, há maiores aberturas no que se refere ao 

sistema capitalista e aos poderes públicos, pois são esses os maiores provedores de fluxo de mercadorias, logo, 

de capital, para a comunidade. A essência dessa comunidade em específico ainda é a resistência à estrutura 

agrária dominante e o trabalho em comunidade. 

Dessa forma, consideramos que essas lutas devem receber total apoio da sociedade, principalmente da 

Universidade, pois muita dessa resistência é protagonizada por comunidades que são marginalizadas pela 

sociedade, que negou suas culturas e seus modos de vida no território brasileiro. A Universidade pode contribuir 

com produções acadêmicas, pesquisas científicas, intercâmbios, discussões, aulas de campo, dentre outras. Todas 

essas alternativas precisam priorizar o diálogo da comunidade externa e contribuir para a desmistificação e o 

preconceito quanto a esses grupos socioterritoriais.  

Por fim, acreditamos que a experiência nessas comunidades, a partir do trabalho de campo, tenha 

contribuído para a formação docente em Geografia, pois foi possível compreender diferentes formas de 

organização política e social no território alagoano, e romper com estigmas e preconceitos sobre esses povos e 

culturas, que foram historicamente marginalizados no território alagoano. 
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RESUMO: Uma das problemáticas presentes atualmente no âmbito educacional se refere ao bullying, pois 

esta prática traz consequências às vítimas. Este trabalho teve como objetivo identificar elementos que 

sinalizassem a necessidade de abordar o tema bullying em uma escola da rede estadual localizada no município 

de Arapiraca- AL, bem como verificar os desafios que permeiam essa realidade escolar. Trata-se de um estudo 

qualitativo, que teve como público alvo estudantes de ensino médio. Foram realizadas visitas e intervenções na 

escola no período de maio e julho de 2017. Os alunos responderam uma enquete para demonstrarem se tinham 

interesse sobre a temática apresentada e foi adotado um diário de campo para registros das observações mais 

importantes.  Notou-se a partir de conversas informais que o bullying é praticado na escola. Durante as 

intervenções, muitos alunos disseram que os principais autores do bullying são alunos e professores. De acordo 

com o observado, o bullying era praticado com mais frequência no turno vespertino, principalmente por 

meninos. As enquetes mostraram que a maioria dos alunos indicou que é necessária a abordagem do tema em 

outros momentos na escola. Muitos alunos mostraram ter conhecimento sobre o bullying e suas consequências, 

mas ficou claro que consideram o ato uma brincadeira. Diante disto, medidas preventivas devem ser adotadas 

pelos profissionais da escola, como rodas de conversa, projetos e abordagem em sala de aula para que o tema 

seja discutido com frequência para proporcionar aos sujeitos da escola uma conscientização. É relevante ter 

palestras e um acompanhamento com psicólogo na escola.  

 

PALAVRAS CHAVE: Cultura da paz, intervenção educativa, violência Escolar. 

 

Approach to bullying in a high school in Arapiraca, Alagoas: challenges 

and possibilities 
 

ABSTRACT: One of the current problems in education refers to bullying, because this practice brings 

consequences to the victims. This work aimed to identify elements that indicate the need to address the issue of 

bullying at a state school located in the city of Arapiraca-AL, as well as to verify the challenges that permeate 

this school reality. This is a qualitative study, which was aimed at secondary school students. Visits and 

interventions were carried out at the school in May and July 2017. The students answered a poll to demonstrate 

if they had an interest in the topic presented and a field diary was used to record the most important observations. 

It has been noted from informal conversations that bullying is practiced in school. During the interventions, 

many students said that the main authors of bullying are students and teachers. According to the observed, 

bullying was practiced more frequently in the afternoon shift, mainly by boys. Polls showed that most students 

indicated that it is necessary to approach the subject at other times in school. Many students have shown they 

have knowledge about bullying and its consequences, but it is clear that they consider it a joke. In view of this, 

preventive measures should be adopted by school professionals, such as talk wheels, projects and classroom 

approach so that the topic is often discussed to provide the school subjects with an awareness. It is relevant to 

have lectures and follow up with a psychologist at the school. 

 

KEYWORD: Culture of peace, educational intervention, school violence. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Uma das problemáticas mais contundentes atualmente no âmbito educacional se refere ao bullying. 

Proveniente do inglês “bully”, o termo bullying significa “valentão”, “brigão”, e compreende as formas de 

violência verbal ou física evidenciadas através de comportamentos agressivos, intencionais e repetidos, sem 
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motivação evidente, provocadas por um ou mais indivíduos contra outros, causando dor e angústia numa relação 

desigual de poder (LIBERAL et al., 2005). Ações como direcionar apelidos, ofender, humilhar, discriminar, 

excluir, ignorar, intimidar, perseguir, agredir, roubar, quebrar pertences, dentre outros, se caracterizam como 

bullying (FANTE, 2005; SILVA, 2010; CALHAU, 2010). 

Quando o bullying acontece no ambiente escolar, às vítimas se tornam suscetíveis a uma série de 

consequências, resultando inclusive em impactos negativos no processo de aprendizagem e nos relacionamentos 

interpessoal dos estudantes (FANTE, 2005).  Segundo Field (1999) e Silva (2010), a prática do bullying sempre 

existiu na escola, sendo considerada somente uma brincadeira, o que contribuiu para a perpetuação dos 

comportamentos decorrentes desta, negligenciando a devida atenção que deveria ser atribuída à abordagem dessa 

temática.  

Nesse contexto, a escola apresenta um papel de notável importância na formação de cidadãos críticos e 

reflexivos, aptos a se portarem de maneira responsável e consciente diante das adversidades da vida em 

sociedade. Entretanto, tal como destacam Bernardini (2010), Malta (2010) e Neto (2005) existem diversos 

empecilhos que dificultam a abordagem da violência no contexto escolar - uma expressão frequente do bullying - 

dentre as quais a ausência de informações sobre o tema como também a necessidade de ações de prevenção em 

projetos políticos pedagógicos são as expressões de maior destaque. 

Em outra perspectiva, a família também apresenta um papel relevante nas discussões e ações voltadas 

para a prevenção e atenção ao bullying. Entretanto, deve existir um trabalho conjunto entre a família e os 

segmentos escolares. Nesse contexto, intervenções na instituição escolar são de extrema importância, pois 

possibilitam o esclarecimento de dúvidas e estimulam a reflexão acerca do tema, contribuindo para a promoção 

da saúde física e mental dos educandos. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais- Saúde (BRASIL, 

1998) salientam a necessidade de abordagem de temas atuais e pertinentes a saúde dos educandos, contribuindo 

para a formação de cidadãos reflexivos, multiplicadores de saberes e promotores de saúde. 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) no ano de 2009 verificou a frequência da prática do 

bullying em um período de 30 dias nas escolas envolvidas. Os resultados da PENSE mostraram que 69,2% dos 

alunos não sofreram bullying nesse intervalo de tempo, no entanto o percentual dos alunos que foram vítimas 

deste tipo de violência, raramente ou às vezes, foi de 25,4%, por outro lado, os que afirmaram ter sofrido 

bullying na maior parte das vezes ou sempre corresponderam a apenas 5,4% (BRASIL, 2009). 

Diante disso, este trabalho buscou identificar elementos que sinalizassem a necessidade de abordar o tema 

bullying em uma escola de ensino médio localizada na cidade de Arapiraca- AL, bem como verificar os desafios 

que permeiam essa realidade escolar. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Trata-se de um estudo qualitativo realizado em uma escola estadual de ensino médio do município de 

Arapiraca, Alagoas a partir de uma ação educativa realizada pelo Grupo de Estudos sobre Educação em Saúde e 

Formação de Educadores (GESFE), da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca.O público alvo da 

pesquisa foi constituído pelos estudantes com faixa etária entre 14 e 30 anos e a coleta dos dados ocorreu no 

período de maio a julho de 2017. Inicialmente, foram realizadas visitas para conhecer a realidade na qual a 

escola está inserida. Posteriormente, aconteceu a ação do GESFE que foi realizada em dois momentos. O 

momento I aconteceu no turno vespertino e o II envolveu o turno matutino. Nestes momentos foram abordados 

diversos assuntos relacionados à saúde, incluindo o tema bullying, o qual foi exposto em forma de banner com 

curiosidades, informações e dados epidemiológicos acerca da temática (Figura 01 e figura 02).   
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Figura 1: Banner temático usado na ação educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Figura 02: Momento interativo com os alunos durante a exposição do banner. 

  

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Durante a ação educativa, foram realizadas conversas informais sobre a frequência da prática do bullying 

na escola. Para a coleta das informações foi adotado o diário de campo para registro das observações mais 

importantes. Segundo Gil (1999) a observação proporciona um aprofundamento nas questões investigadas, 

relacionando as ocorrências em estudo e suas relações mediante valorização da circunstância estudada e 

percebendo os seus significados múltiplos. 

Ao término da ação de extensão, foram entregues enquetes para que os alunos pudessem sinalizar se o 

tema bullying era relevante para abordagem na instituição escolar. Os participantes das enquetes, representaram 

156 alunos, distribuídos entre os turnos matutino e vespertino. Os dados obtidos a partir destas intervenções 

foram tabulados em planilha do Microsoft Excel versão 2013. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das observações notou-se que, de fato o bullying fazia parte do ambiente escolar investigado, 

sendo a maior frequência de prática observada entre os alunos do 1º ano do ensino médio. A maioria destes 

apresentou conhecimento sobre o tema e algumas consequências que o bullying pode provocar, porém praticam, 

muitas vezes, por conceberem este como uma brincadeira. Considerar a prática do bullying como brincadeira, 

pode ser decorrente da falta uma devida abordagem do tema (FIELD, 1999).  

A apresentação do banner possibilitou uma reflexão acerca da temática, pois durante a exposição muitos 

participantes destacaram suas experiências com o bullying e mostraram aos demais que pequenas atitudes podem 

ter um grande efeito na vida de alguém. Alguns alunos relataram que os principais locais onde ocorre a prática 

do bullying na escola são: sala de aula e pátio. Segundo relatos, os principais autores da prática são os próprios 

estudantes, porém, alguns professores também perpetuam estas práticas. Marriel et al (2006), mostrou em sua 

pesquisa que professores usam o autoritarismo e abuso de poder para tentar impor alunos, tornando o ambiente 

desagradável e criando uma barreira na relação professor-aluno.  

Dessa forma, tornou-se perceptível que existem diversos empecilhos na escola, como: a falta de 

acompanhamento com psicólogo, alunos que observam os colegas sofrerem bullying, não procuram auxílio para 

solucionar os problemas, alguns preferem não pedir ajudar, pois são tímidos ou têm receio de serem vítimas por 

pedirem apoio e a falta de abordagem do tema em sala de aula. Silva (2010) destaca que a falta de abordagem 

pode possibilitar a falta de conscientização dos alunos e a perpetuação da prática do bullying. 

As enquetes utilizadas durante a ação identificaram o interesse dos alunos sobre o tema bullying e sua 

abordagem em outros momentos na escola. No turno matutino participaram 90 alunos, destes, 54,45% 

demonstraram que seria relevante trabalhar o tema na escola. Já no turno vespertino, houve a participação de 66 

alunos e 74,75% acham pertinente a temática. A tabela a seguir mostra os dados coletados: 

 

Tabela 1. Interesse dos alunos sobre a abordagem do tema bullying na instituição escolar por turno de ensino. 

 

 

Turno 

Relevância atribuída ao tema  

Total 
Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Matutino 49 (54,45) 41 (45,55) 90 

Vespertino 50 (74,75) 16 (25,25) 66 

Total 99 (100) 57 (100) 156 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Através das conversas informais, notou-se que os estudantes do turno vespertino foram os que mais 

relataram sobre a ocorrência de bullying na escola, e foi possível identificar a partir da análise das enquetes que 

eles têm uma maior afeição pelo tema. Observou-se também que as meninas, mostraram um maior interesse 

sobre a temática. Enquanto os meninos são os principais autores da prática do bullying. Alguns autores (LEITE, 

1999; SILVA et al., 2015; BANDEIRA; HUTZ, 2012) destacam que os meninos estão mais envolvidos com o 

bullying, e sua prática geralmente é com atos físicos. Entre as meninas, acontece principalmente a exclusão ou 

difamação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com este estudo, foi possível identificar que medidas preventivas devem ser adotadas pelos profissionais 

da escola, para que o tema bullying seja abordado com frequência. Desenvolver projetos, oficinas, rodas de 

conversa, palestras e outras metodologias são possibilidades de abordagem da temática, importantes para 

proporcionarem uma maior aproximação diante do assunto.  



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

808 

Reconhecer a existência desse problema e definir possibilidades de intervenção na instituição escolar são 

necessidades urgentes diante desse cenário em que muitas ações perpetuadas pelos alunos são concebidas apenas 

como brincadeiras, e não compreendidas como instrumentos de disseminação de práticas de bullying. Nesse 

sentido, desenvolver ações de sensibilização com todos os indivíduos que estão inseridos no ambiente escolar é 

um caminho importante a trilhar, com o intuito de promover práticas voltadas para a cultura da paz na escola e 

na comunidade extraescolar. 

Por meio das enquetes, observou-se que a temática não é trabalhada, tal como deveria, na escola. Foi 

possível identificar que houve o interesse da maioria dos alunos sobre a abordagem do bullying, o que pode 

facilitar futuras intervenções nesta realidade escolar. Nesse sentido, o empenho da instituição escolar é 

notavelmente relevante, é o acompanhamento psicológico, nesse âmbito, também é indispensável.  
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo avaliar dificuldades e desafios enfrentados por alunos e 

professores no ensino de ciências na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O estudo foi realizado 

na Escola Estadual Antônia Macedo, localizada no município de Palmeira dos Índios/AL.As turmas do 7° ao 9° 

período do ensino fundamental foram o alvo da pesquisa que utilizou tanto a metodologia qualitativa, quanto a 

quantitativa para obtenção dos resultados.  A coleta de material para o estudo aconteceu por meio de visitas à 

escola, observação em sala de aula, anotações e aplicação de questionários aos alunos e professores. A Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica voltada aos alunos que não tiveram 

oportunidade de terminar seus estudos no Ensino Regular. O ensino de ciências na EJA é de extrema relevância 

para que eles possam desenvolver e aprimorar habilidades, além de ampliar o senso crítico de cada um.  Nesse 

contexto, percebe-se que existem dificuldades e desafios de ensino-aprendizagem enfrentados tanto por alunos, 

quanto pelos professores envolvidos no processo. Os estudantes da modalidade EJA, geralmente sofrem com 

preconceito, falta de apoio familiar e principalmente com material de estudo e metodologia descontextualizados. 

Os docentes, enfrentam desafios, tais como, falta de estrutura física, falta de livros adequados à modalidade de 

ensino e ausência de investimentos em cursos de formação e atualização. O aluno da EJA possui conhecimentos 

extra escolares que devem ser valorizados e integrados ao ensino em sala de aula, contribuindo assim para um 

aprendizado significativo. Diante disso, o estudo busca também gerar reflexões e contribuições para as demais 

pesquisas que abordem a temática.  

 

PALAVRAS CHAVE: Educação de Jovens e Adultos;Dificuldades de aprendizagem; Metodologia no 

ensino de Ciências.. 

 

Difficulties and challenges faced by students and teachers in the discipline 

of sciences, the modality of education of young peoples and adults (EJA), in 

a school of the state network of teaching Palmira dos Índios – AL   
 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the difficulties and challenges faced by students and 

teachers in science education in the modality of Youth and Adult Education (EJA). The study was carried out at 

the Antonia Macedo State School, located in the municipality of Palmeira dos Índios / AL. The classes of 7th to 

9th grade were the target of the research that used both the qualitative and the quantitative methodology to obtain 

the results. The collection of material for the study took place through visits to the school, observation in the 

classroom, notes and application of questionnaires to students and teachers. Youth and Adult Education (EJA) is 

a modality of basic education directed to students who did not have the opportunity to finish their studies in 

Regular Education. Science education in the EJA is of extreme relevance so that they can develop and enhance 

skills, as well as broaden the critical sense of each. In this context, we perceive that there are difficulties and 

teaching-learning challenges faced by both students and teachers involved in the process. Students of the EJA 

modality usually suffer from prejudice, lack of family support, and especially with decontextualized study 

material and methodology. Teachers face challenges such as a lack of physical structure, a lack of appropriate 

textbooks, and lack of investment in training and refresher courses. The EJA student has extracurricular 

knowledge that must be valued and integrated into teaching in the classroom, thus contributing to meaningful 

learning. Given this, the study also seeks to generate reflections and contributions to other researches that 

approach the theme.. 

KEYWORD: Youth and Adult Education; Learning difficulties; Methodology in science teaching. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi implantada no Brasil a partir da década de 1930 para dar 

oportunidade aqueles que por algum motivo não puderam concluir seus estudos no tempo previsto. A EJA se 

constitui numa grande possibilidade de crescimento do educando. É também um processo permeado por muitos 

desafios, não só para os educandos que interpretam e associam os assuntos, mas também para os educadores que 

são responsáveis por orientar e mediar todo o processo de aprendizagem.  

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, a EJA passa a ser uma 

modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, atendendo alunos – trabalhadores, 

sendo sua oferta e financiamento de responsabilidade do estado. 

Os alunos da EJA apresentam um perfil diferenciado dos alunos do ensino fundamental e médio da 

modalidade regular, pois a maioria desses educandos são donas de casa, mães, trabalhadores, ou aqueles que por 

algum motivo desistiram de estudar na modalidade regular, estando muitas vezes susceptíveis à evasão escolar. 

O educador necessita aperfeiçoar sua metodologia partindo da aprendizagem tradicional, ou seja, da 

aprendizagem mecânica para a significativa, convertendo-a assim em aulas instigantes e contextualizadas. A 

aprendizagem significativa torna-se uma aliada no progresso da qualidade das aulas de Ciências na EJA.  

Por outro lado, os desafios e as dificuldades enfrentadas, pelos professores no ensino de ciências na EJA 

vão desde alunos desmotivados, evasão escolar, falta de cursos de formação e atualização até a falta de estrutura 

escolar. Todas essas adversidades podem acarretar um esmorecimento nos educadores da modalidade da EJA. 

Para pensar em uma sociedade cientificamente alfabetizada onde os educandos possam atuar criticamente e 

racionalmente face aos problemas sócio-científicos, é necessário investir na educação em todos os níveis e 

modalidades. Nesse contexto,considera-se de extrema relevância uma maior atenção voltada para a EJA, com o 

intuito de promover resultados positivos de aprendizagem nas aluas de ciências dos estudantes desta modalidade 

de ensino. 

Ser aluno da EJA é ir em busca do que,por motivos diversos, lhe foi privado -  o direito de estudar, de 

vencer as desigualdades e exercer sua cidadania de forma completa. Dessa forma, esta pesquisa teve por objetivo 

avaliar as dificuldades e os desafios enfrentados por alunos e professores no ensino de ciências na EJA, da 

Escola Estadual Antônia Macedo,na cidade de Palmeira dos Índios.  

Diante do exposto, entende-seque estudos como esse são extremamente relevantes para a educação 

como um todo, tendo em vista que, permite conhecer mais sobre o ensino de ciências na EJA e as dificuldades e 

desafios existentes tanto para professores como para alunos que se encontram inseridos nesta modalidade de 

ensino. 

O primeiro capítulo apresenta uma breve explanação acerca da história e da trajetória da EJA. Desde a 

implantação da modalidade no Brasil, os processos de modificação, os preceitos na LDBEN, a legislação 

específica até o cenário atual, são abordados no primeiro capítulo. Já no segundo, a abordagem está voltada ao 

ensino de ciências no Brasil. Conteúdo relevante, visto que, a pesquisa foca nas dificuldades e desafios dos 

professores e alunos da disciplina de Ciências na EJA. O capítulo inicia tratando dos conceitos relacionados à 

disciplina, percorrendo a trajetória do ensino de Ciências no Brasil, apontando os PCN e os DCN relacionados à 

disciplina e por fim, traçando uma ponte entre o ensino de Ciências e a cidadania. 

Os Objetivos desta pesquisa foi:Refletir sobre o ensino de Ciências na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), na Escola Estadual Antônia Macedo;Verificar dificuldades e desafios enfrentados por e 

professores no ensino de ciências na modalidade da EJA;Avaliar dificuldades e desafios enfrentados por alunos 

no ensino de ciências na modalidade da EJA;Contribuir para a discussão da temática na academia. 

Durante a pesquisa buscou-se embasamento teórico em importantes pesquisadores da área da Educação. 

Dentre eles, Martins (2014), Freire (1987), Janeiro (2010) e Ribeiro (2001), Senday (2014), Seco&Amaral 

(2002), tratando sobre a EJA e sua trajetória no Brasil. Valente (2002), Bortolozzi; Bertoncello (2012), Frank 

(2015), Nascimento (2010) e Mata (2004), com as contribuições sobre o Ensino de Ciências no Brasil. Além das 

contribuições dos autores, buscou-se também observar os documentos oficiais que regem a educação no Brasil. 
 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários para alunos e professores da escola 

escolhida, visto que queríamos analisar e verificar quais as maiores dificuldades dos alunos e professores da 

Escola Estadual Antônia Macedo, com relação às aulas de ciências na EJA. A pesquisa foi realizada em uma 

escola estadual localizada no município de Palmeira dos índios – AL, Avenida Coronel Antônio Pantaleão, 60, 

Tenório Cavalcante. A escola observada oferta as etapas de ensino Educação de Jovens e Adultos, Supletivo, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. De acordo com a 

direção, sua missão é oferecer educação básica com qualidade e resgatar os valores da cultura da região.  
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Foram feitas observações e aplicações de questionários tanto para alunos como para os professores onde 

os mesmos se dispuseram a responder. É importante ressaltar a colaboração de todos da escola que tiveram 

entusiasmo para responder os questionários aplicados.  

A coleta e análise dos dados foram realizadas em duas etapas, onde a primeira foi feita através das 

observações de aulas de ciências em turmas de 7º ao 9º anos, e a segunda etapa foi realizada pela aplicação dos 

questionários, tanto para os alunos como para o professor de ciências das referidas turmas.  

O intuito da utilização dos questionários para a professora de ciências foi para a aquisição se 

informações sobre os desafios e dificuldades que os professores de ciências enfrentam na sala de aula. Já para os 

alunos foi de aferir informações sobre desafios e dificuldades tanto das aulas de ciências como também os 

desafios do trabalho pedagógico da EJA.  

O questionário utilizado como base para a obtenção dos resultados foi composto por perguntas objetivas 

de múltipla escolha, sendo 20 perguntas divididas entre alunos e professores. Em relação ao questionário da 

professor(a) foram 10 perguntas divididas entre questões abertas e fechadas todas voltadas para as dificuldades e 

desafios dos professores, conforme pode ser visto na tabela abaixo: 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o levantamento, a análise e a interpretação dos dados procurou-se,  com esta pesquisa, avaliar 

quais as principais dificuldades e desafios enfrentados no ensino de ciências tanto para os alunos como para os 

professores.Ao avaliar os dados obtidos nas respostas dos alunos, verificou-se que 50% dos alunos da EJA 

responderam todas as alternativas da entrevista. 60% dos alunos entrevistados indicaram que uma das maiores 

dificuldades deles na EJA, em relação ao ensino de ciências, está relacionada com a dificuldade de compreender 

os assuntos de ciências transmitidos na sala de aula, onde acham que os assuntos são difíceis de serem 

entendidos. Na pesquisa, 88% dos alunos falaram que tem interesse por ciências e que gostam da matéria mesmo 

tendo um pouco de dificuldade de aprender eles se sentem motivados e gostam das aulas de ciências.  

É importante ressaltar a relação professor e aluno, conforme Lopes (2014, p.2), “a relação  professor 

aluno  tem  sido  uma  das  principais  preocupações  do contexto escolar". Sobre este tema, 100% dos alunos 

foram otimistas e disseram que há um bom entrosamento entre eles e a professora em sala de aula.Sobre a 

proposta de mudança das aulas, 100% dos alunos responderam que queriam que as aulas de ciências mudassem, 

ou seja, saísse da rotina de quadro livro e giz, e os mesmos deram sugestões para possíveis saídas de como 

seriam as aulas. Os educandos foram bem expressivos e elencaram as formas de como queriam que as aulas 

fossem. Nesse aspecto todos chegaram a um consenso e manifestaram os seguintes tipos de mudanças nas aulas 

propondo então, que fossem realizadas viagens pedagógicas; sessão de filmes; visitas ao laboratório de 

informática e debates sobre os assuntos visto em sala.  

Sobre assuntos trabalhados nas aulas de ciências, 88% dos educandos responderam que os assuntos de 

ciências que já estudaram e que para eles foi proveitoso foram: o corpo humano, alimentação e seres vivos. 

Sobre o ensino noturno, 96% responderam que os maiores desafios e dificuldades de se estudar na EJA são as 

aulas noturnas, que acarretam na falta de concentração e consequentemente reduzindo o rendimento escolar 

desses educandos. Simultaneamente listaram como dificuldades e desafios os muitos assuntos administrados em 

pouco tempo efetivo em sala de aula. Assim como expressaram como desafio a evasão escolar, o que acaba 

desmotivando-os. Também expressaram como causa da evasão dos educando das salas de aulas o cansaço do 

trabalho.     

Sobre as perguntas referentes ao questionário do educador todas estão transcritas em forma de tópicos 

junto com as respostas relacionadas segundo as docentes e embasadas em referencial teórico. Ao questionar 

sobre as maiores dificuldades do professor(a) ao ensinar ciências nas turmas da EJA, foi identificada a falta de 

interesse dos estudantes, dificuldade na leitura e interpretação de textos e falta de conteúdos básicos durante a 

sua formação anterior. 

Quanto a maior dificuldade de se ensinar na modalidade da EJA, os professores afirmaram que a 

aplicação de metodologias que chamem a atenção dos alunos para as aulas e estimulem o estudo é o maior 

desafio. Para os professores, trazer novos métodos para suas aulas às vezes torna-se complicado, fazer testes que 

não dão certo, ou alunos que não dão valor ao que está sendo feito pelo professor. No entanto, não se pode 

desistir e novas metodologias nas aulas de ciências são imprescindíveis para uma maior participação dos alunos 

e melhoria na aprendizagem. Quanto ao questionamento sobre o interesse dos alunos para com as aulas e 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

813 

assuntos ligados as  ciências, o professor(a) respondeu que: os estudantes que tem interesse nas aulas são aqueles 

que apresentam objetivos em sua vida, assim demonstram um maior interesse nas aulas. Assim, conforme Santos  

Segundo as docentes , uma das grandes dificuldades de seus alunos para ter uma boa aprendizagem nas 

aulas de ciências é a interpretação e compreensão dos textos. A alfabetização de jovens e adultos não é uma 

tarefa fácil, muitos estão afastados da sala de aula há muitos anos. Quando os mesmos retornam ao espaço 

escolar, estão procurando melhorias para as suas vidas, nesse retorno alguns alunos acabam chegando com uma 

carência na escrita e leitura.Nesta perspectiva, com a análise dos dados podemos elencar os principais problemas 

e dificuldades no ensino de ciências para alunos e professores na EJA. Conforme as respostas dadas pela docente 

podemos listar: dificuldade de interpretação de textos pelos alunos; falta de interesse; dificuldade de 

compreensão dos assuntos e aplicação de novas metodologias.Já, segundo as respostas dos alunos podemos 

listar: aulas noturnas; dificuldade na compreensão dos assuntos; muitos assuntos em pouco tempo; evasão 

escolar e cansaço diário.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

De acordo com as DCNs, toda forma de ensino, voltada para qualquer fase de construção do sujeito 

deveria gerar reflexão. A simples exposição de conteúdos sem o devido tratamento, contextualização e aplicação, 

dificulta e empobrece o aprendizado do aluno.Na EJA, a preocupação com a contextualização dos conteúdos e a 

metodologia de ensino torna-se ainda maior.O ensino de ciências na EJA deve seguir um planejamento que 

coloque o aluno em contato com a teoria, praticando o que aprende em sala de aula no seu dia a dia. Propostas 

para melhoria das Aulas de Ciências na Educação de Jovens e Adultos ( EJA) Na Escola Estadual Antônia 

Macedo. Criação de políticas públicas; Formação continuada de professores da EJA;Melhorar a infraestrutura 

das escolas; Produzir material didático voltado para as necessidades desse público;Conscientizar a população 

sobre a necessidade de cobrar do governo políticas públicas que possibilitem educação de qualidade à todos. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo iniciar o debate sobre a inserção dos conhecimentos 

agroecológicos dentro do currículo do sistema educacional para a educação no campo do semiárido. A partir de 

um breve histórico sobre o formato de desenvolvimento de Alagoas, busca-se mostrar que existe outras 

alternativas, como a Agroecologia para o desenvolvimento no semiárido, sendo que a educação é o principal 

instrumento para esta realização, com o intuito também de ampliar o formação ofertada ao sujeito. Foi realizada 

uma revisão dos fundamentos teóricos referente à agroecologia, sob uma perspectiva de desenvolvimento e 

convivência com o semiárido, além de uma análise do currículo escolar e dos conteúdos dos livros didáticos das 

Escolas em Santana do Ipanema-AL. O suporte teórico é dado sob as bases da visão educacional de Paulo Freire, 

os conhecimentos agroecológicos defendido por Francisco Roberto Carporal e o livro Agroecologia na Educação 

Básica: questões propositivas de conteúdo e metodologia da editora expressão Popular. 

 

Palavras-chave: Conhecimentos agroecológicos; Educação Formal; Desenvolvimento. 

 

Field Education and Agroecology in the Alagoan Semi-arid: a preliminary 

analysis 

 

ABSTRACT: The present research aims to initiate the debate on the insertion of agroecological knowledge 

within the curriculum of the educational system for education in the semiarid field. Based on a brief history of 

the development format of Alagoas, it is sought to show that there are other alternatives, such as Agroecology 

for development in the semi-arid, and education is the main instrument for this achievement, with the intention 

of also expanding the training offered to the subject. A review of the theoretical foundations regarding 

agroecology, from a perspective of development and coexistence with the semi-arid, was carried out, as well as 

an analysis of the school curriculum and contents of the textbooks of the Schools in Santana do Ipanema-AL. 

The theoretical support is given under the bases of the educational vision of Paulo Freire, the agroecological 

knowledge defended by Francisco Roberto Carporal and the book Agroecology in Basic Education: propositive 

questions of content and methodology of the expression Popular expression. 

 

Keywords: Agroecological knowledge; Formal Education; Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

   
Em Alagoas o formato de desenvolvimento imposto pelo Estado sempre esteve ligado à ideologia 

econômica dominante, priorizando o crescimento econômico e postergando o desenvolvimento social e a 

conservação ambiental. Por não atender os padrões de desenvolvimento requeridos pelo Estado o semiárido 

sempre ocupou um papel secundário. 

O sistema de educação formal sempre foi utilizado pela ideologia dominante para defender seus 

interesses, dentro da zona rural os interesses do agronegócio, através do currículo e dos conteúdos que chegam 

escolas da zona urbana e rural, oferta-se uma formação parcial ao sujeito, onde a única alternativa de 

desenvolvimento está ligada ao padrão capitalista de produção. 

A agroecologia vem se constituindo em uma ciência, que engloba a produção ecologicamente correta 

de alimentos somada a uma forma justa de convivência social e desenvolvimento econômico, e pode tornar-se 

uma alternativa ao modelo vigente de produção agrícola, principalmente dentro do semiárido.  
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 O currículo da educação do campo segue rigorosamente o formato da educação urbana, necessitando 

desta forma repensar essa prática, e ofertar um currículo que venha contemplar a dinâmica encontrada na zona 

rural, com isso observa-se que a disponibilização dos conteúdos agroecológicos dentro currículo vai na direção 

ampliar a formação do sujeito, suscitando novas formas de produção e desenvolvimento econômico e social no 

rural. 

Entende-se que os conhecimentos agroecológicos carregam consigo saberes populares e culturais 

referente a cada localidade, portanto compreende-se a necessidade que os conteúdos ligados a Agroecologia 

possam ser contemplados dentro do currículo escolar, priorizando uma formação consciente e crítica do sujeito 

com o seu meio, também no sentido de se repensar o desenvolvimento no semiárido. 

 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

 

O referido trabalho foi organizado a partir de uma discussão sobre a necessidade de se repensar a 

educação do campo no semiárido procurando inserir os conhecimentos agroecológicos dentro do sistema formal 

de educação.  Foi realizada uma revisão dos fundamentos teóricos referente à agroecologia, sob uma perspectiva 

de desenvolvimento e convivência com o semiárido, além de uma análise do currículo escolar e dos conteúdos 

dos livros didáticos de 1º ao 5º Ano do Ensino fundamental das Escolas em Santana do Ipanema-AL. O suporte 

teórico é dado sob as bases da visão educacional de Paulo Freire, os conhecimentos agroecológicos defendido 

por Francisco Roberto Carporal e o livro Agroecologia na Educação Básica: questões propositivas de conteúdo e 

metodologia da editora expressão Popular. Por se tratar de um estudo preliminar necessita-se de um 

aprofundamento da pesquisa sobre o tema proposto. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  Historicamente o estado de Alagoas sempre teve seu desenvolvimento pautado pelo formato da 

ideologia econômica dominante o capitalismo. Desde que os portugueses chegaram por essas terras, 

primeiramente começaram a extrair o pau-brasil, e logo depois, perceberam que as terras alagoanas eram 

adequadas e tinham o clima compatível para o plantio da cana de açúcar. 

Com solo mais fraco e clima menos propício ao plantio da cana de açúcar o sertão alagoano ficou 

incumbido de fornecer alimentos, principalmente carne, leite e cereais, para os moradores das outras regiões do 

estado. O sertão alagoano sempre ficou a margem do desenvolvimento do estado alagoano, acarretando desta 

forma um alto nível de pobreza.  

O modelo de desenvolvimento escolhido pelo Estado alagoano foi o do crescimento econômico 

esquecendo o desenvolvimento social e a conservação ambiental. Tal modelo favorece uma pequena minoria 

proporcionando grande concentração de renda e na zona rural concentração de terras. 

A Agroecologia vem se constituindo em uma ciência que analisa a interação homem/natureza sob a 

ótica de um formato de vida e produção de alimentos, onde a conservação do meio ambiente é visto como 

essencial. Desta maneira se faz necessário à inserção dos conhecimentos agroecológicos no modelo de 

educação formal, na busca de ofertar uma formação plena aos indivíduos.  

Quando se propõe a introdução da Agroecologia dentro currículo escolar, direcionado especialmente 

as escolas do campo, sabe-se que, naturalmente, provocará uma análise da questão agrícola/produtiva e da 

questão agrária vigente dentro da zona rural em cada localidade: cerrado, mata atlântica, semiárido, floresta, 

podendo a partir deste ato desagradar  as elites do agronegócio que comandam a o formato da ideologia 

dominante. 

No sistema de educação formal, principalmente através dos conteúdos dos livros didáticos enviados 

pelo Ministério da Educação – MEC, que chegam uniformemente as escolas de todo o país, não se encontra 

outras alternativas ao formato de desenvolvimento capitalista, em que na zona rural o modelo ofertado está 

ligado ao agronegócio, produção em grandes áreas de monocultura para exportação, na zona rural. 

 

Os conhecimentos ligados agroecológicos não podem ser resumidos e comparados apenas como uma 

representação de um movimento social, por serem difundidos pelos assentamentos de quilombolas, Movimento 

dos Sem Terra – MST e outros grupos minoritários, além de fomentar o debate agrário, como também não 

podem ser comparados a uma forma de agricultura orgânica pelo simples fato de não usar agrotóxico, 

principalmente quando estes conhecimentos estiverem sendo tratados em sala de aula. 
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Em um texto intitulado o que não é Agroecologia, publicado em seu blog, Francisco Roberto Caporal 

colabora com a discussão  

 

Entendido deste modo, podemos afirmar que a Agroecologia é uma ciência do 

campo da complexidade, que busca superar os enfoques cartesianos, reducionistas, e 

adota um enfoque sistêmico e uma abordagem holística. Nada disso é novo. Apenas 

recalcamos aqui para tentar refutar alguns argumentos que afirmam que a 

Agroecologia é uma prática ou um movimento social (CAPORA, 2016). 

 

Dentro do sistema de educação formal compreende-se que os conteúdos didáticos procuram reproduzir 

os conhecimentos da ideologia dominante, suprimindo outras racionalidades de desenvolvimento, que podem 

evidenciar os conhecimentos da cultura local, como é o caso da Agroecologia. Desta forma os indivíduos vão 

crescendo e sendo educados pensando existir somente tal formato de desenvolvimento e crescimento. 

 

(...) é nestas relações rígidas e verticais que se vem constituindo historicamente a 

consciência camponesa, como consciência oprimida. Nenhuma experiência 

dialógica. Nenhuma experiência de participação. Em grande parte inseguros de si 

mesmos. Sem o direito de dizer sua palavra, e apenas com o dever de escutar e 

obedecer. (FREIRE, 1983, p.32). 

 

Como o currículo das escolas do campo segue rigorosamente o currículo das escolas da zona urbana, o 

calendário acadêmico, os conteúdos baseados na base nacional comum, o planejamento das aulas, a didática 

utilizada e o formato de avaliação, impõem uma formação parcial e direcionada ao sujeito baseado na vida da 

cidade, mesmo a zona rural tendo uma dinâmica com tempo e espaço totalmente diferente.  

Torna-se necessário e até urgente que as escolas do campo, principalmente as escola dentro do 

semiárido, tenham um currículo diferenciado, com um olhar voltado para o formato de vida e a dinâmica do 

trabalho do campo, observando atentamente o período chuvoso que é o período de produção dentro do 

semiárido, os conhecimentos culturais locais, o cultivo de plantas do bioma caatinga e um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais do bioma. 

Com a inserção dos conhecimentos agroecológicos dentro dos conteúdos escolares deve induzir o 

sujeito a enxergar outras alternativas para a zona rural, aumentando a responsabilidade com o meio ambiente, 

procurando ter uma nova convivência com a terra, observando atentamente a forma de produzir onde possa 

ser aproveitado as os recursos do bioma, além de utilizar os saberes locais, evitando com isso conhecimentos 

e culturas artificiais que podem não ser sustentável a longo prazo. 

 

Entende-se que a Agroecologia precisa ir além dos seus conteúdos específicos, pois 

deverá contribuir na construção da identidade dos educandos sem perde de vista o 

contexto social em que estão inseridos; ou seja, a discussão sobre a Agroecologia 

requer um análise das questões ambientais, políticas, sociais e culturais em que a 

comunidade se insere (RIBEIRO, 2017, p.32). 

 

Consegue entender a  essencialidade do papel do professor, e a formação por ele ofertada ao sujeito, 

para o sucesso pedagógico do modelo educacional, como também enxerga-se que todo conhecimento “novo” 

tem o seu tempo de maturação para ser assimilado e colocado em prática dentro da educação formal, como é o 

caso da utilização dos conhecimentos agroecológicos.  

Sabe-se que os conhecimentos ligados a agroecologia carregam consigo saberes populares e locais que 

devem ser utilizados, formalmente, pelo professor em sala de aula. A partir dos conhecimentos trazidos pelo 

sujeito deve-se tentar mostrar a participação que cada um exerce na construção da sociedade, através de sua 

participação: ativa ou passiva.  Nesta visão Paulo Freire (1979) corrobora com o debate quando o homem 

compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. 

Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as suas circunstâncias. 

Na análise realizada no currículo escolar das Escolas municipais de 1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental em Santana do Ipanema-AL, percebeu-se que não há nenhum componente curricular que trate de 

conhecimentos culturais locais, onde possa ser ofertado os conhecimentos agroecológicos, como também nos 

componentes curriculares ligados a geografia e a ciências não foi encontrados nos livros didáticos utilizados 

pelos professores conteúdos ligados a Agroecologia.  

A partir desta realidade, além de inserir os conhecimentos agroecológicos no currículo escolar, propõe-se 

também iniciar a discussão, dentro do espaço escolar, sobre o estimulo a criação de projetos e a construção de 

conhecimentos relativos à agroecologia dentro do semiárido, saindo da teoria em sala de aula e buscando 

práticas viáveis de acordo com o bioma e o clima, partindo de formas ligados ao  reaproveitamento da água da 
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chuva; a quantidade de água utilizada no cultivo de hortifruticulturas e na criação de animais; culturas 

apropriadas para o cultivo no semiárido, implantação de culturas exóticas etc., além de incentivar a criação de 

produtos agroindustrializados.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Defende-se a inserção dos conhecimentos agroecológicos dentro do sistema de educação formal, 

porque entende-se ser esta uma alternativa viável, pois visualiza-se que o atual sistema de produção econômica, 

estimulado pelo consumo exacerbado, não se sustenta diante dos recursos naturais escassos. Desta forma dentro 

da educação do campo, e essencialmente no semiárido, a agroecologia pode-se tornar uma prática viável em 

busca do desenvolvimento econômico, social e ecológico sustentável.  

Em se tratando de educação do campo percebe-se que existem vários desafios a ser enfrentado  no 

âmbito do ensino como: currículo e calendário apropriado para a Escola do campo, conteúdos específicos, e 

componentes curriculares que abranjam as prática da cultura local, e com isso outros formatos de 

desenvolvimento como a Agroecologia.  

Ao se propor repensar o formato de Educação do campo e acrescentar os conhecimentos ligados a 

agroecologia, percebe-se que questões ligadas ao modelo hegemônico de produção agrícola e concentração de 

terras, deverão ser tratadas formalmente dentro do sistema de educação, tornando-se assim um dos principais 

entraves para a mudança. 

Entretanto deve-se ofertar por meio da educação outros modelos de desenvolvimento, dentro do 

semiárido por meio da educação no  campo a Agroecologia pode se tornar uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico e social além de preservar a fauna e flora dos biomas, proporcionando uma 

segurança alimentar com preservação da natureza em um formato sustentável para as gerações futuras. 
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RESUMO: A higiene é vista como uma das necessidades humanas básicas de grande relevância, por prevenir 

o surgimento de doenças desde a infância até toda a vida. Uma prática de intervenção pode contribuir para que a 

escola, diante da necessidade por hábitos higiênicos, seja promotora da saúde. Nas escolas, o assunto é muito 

divulgado na educação infantil, porém quando chega-se à adolescência, devido aos conteúdos a se cumprir ou 

mesmo por descuido por parte dos professores, termina-se o ano letivo e pouco se fala sobre o tema, esquecendo 

que os alunos nesta fase de grandes mudanças físicas e psíquicas precisam de orientações que os levem para 

atitudes higiênicas que tragam o bem estar físico e mental. Diante disso, objetivou-se trabalhar o tema Saúde e 

Higiene Pessoal e, Saúde e Higiene Bucal com alunos do Ensino Fundamental II de duas escolas de Arapiraca - 

AL, para que eles refletissem sobre seus conceitos em higiene e se sobre suas práticas a respeito do assunto.  

Foram elas a Crispiniano Ferreira de Brito e Jesus Redentor, onde na primeira, a equipe executora se faz presente 

desde março deste ano como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, e 

na Jesus Redentor, apresentou-se de forma voluntária aplicar a intervenção. Foram abordados tópicos sobre 

saúde do corpo, o meio externo e a saúde e, saúde bucal. O projeto atingiu seus objetivos, pois foi possível 

evidenciar o interesse e participação ativa dos envolvidos, bem como sua sensibilidade para a prática de hábitos 

higiênicos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Cuidados, educação, necessidade. 

Health education: an experience beyond the walls of the school 
 

ABSTRACT: Hygiene is seen as one of the basic human needs of great relevance, for preventing the onset of 

diseases from childhood to all life. An intervention practice can contribute to the school, given the need for 

hygienic habits, to promote health. In schools, the subject is much publicized in early childhood education, but 

when it comes to adolescence, due to the contents to be fulfilled or even by carelessness on the part of the 

teachers, it finishes the school year and little is said on the subject, forgetting that students in this phase of great 

physical and psychic changes need guidelines that lead them to hygienic attitudes that bring about physical and 

mental well-being. Therefore, the objective was to work on the topic of Health and Personal Hygiene and Health 

and Oral Hygiene with Elementary School II students from two schools in Arapiraca - AL, so that they reflect on 

their concepts in hygiene and on their practices regarding the subject matter. They were Crispiniano Ferreira de 

Brito and Jesus Redentor, where in the first; the executing team has been present since March of this year as 

fellows of the Institutional Program of Initiatives for Teaching - PIBID, and in Jesus Redentor, volunteered 

intervention. Topics covered on body health, the external environment and health and oral health were discussed. 

The project reached its objectives, since it was possible to highlight the interest and active participation of those 

involved, as well as their sensitivity to the practice of hygienic habits. 

 

KEYWORD: Care, education, need. 
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INTRODUÇÃO 

 
Para que se tenha uma boa saúde, é indispensável os cuidados do corpo e com a mente, bem como com o 

ambiente em que se vive. Nesses cuidados estão os hábitos de higiene. A higiene pessoal envolve higiene 

corporal, higiene genital e higiene bucal. Atitudes como tomar banho, lavar as mãos, escovar bem os dentes são 

importantes para que a saúde continue estável e o corpo limpo. (COSTA; SILVA; DINIZ, 2008). 

Hábitos de higiene devem ser um conjunto de cuidados que as pessoas precisam ter com seu corpo e sua 

mente para ter melhores condições de bem-estar e saúde. Consiste em medidas que garantem a limpeza do corpo, 

da mente e do ambiente, garantindo a qualidade de vida das pessoas. A lavagem diária tem como prerrogativas 

também, a manutenção da saúde individual e a proteção contra os mais diversos agentes externos (DEMARZO; 

AQUILANTE, 2008).  

A Educação em saúde é de fundamental importância e o local mais indicado para que se efetive é na 

escola. No decorrer dos anos, com as práticas pedagógicas, pode-se perceber a necessidade de constantemente 

despertar nos estudantes, na fase da adolescência principalmente, o interesse e descoberta da importância dos 

hábitos de higiene (SILVA; JUSTUS, 2013).  

Para alcançar um nível adequado de saúde, as pessoas precisam saber identificar e satisfazer suas 

necessidades básicas. Devem ser capazes de adotar mudanças de comportamentos, práticas e atitudes, além de 

dispor dos meios necessários à operacionalização dessas mudanças. Neste sentido, a educação em saúde significa 

contribuir para que as pessoas adquiram autonomia para identificar e utilizar as formas e os meios para preservar 

e melhorar sua vida (BRASIL, 2008). 

Hábitos de higiene previnem a ocorrência de várias doenças, doenças estas que podem ser evitadas com o 

simples hábito de lavar as mãos corretamente, por exemplo. É a partir da adolescência que as pessoas dão uma 

importância maior para os hábitos de higiene. Contudo, muitos adolescentes ainda não dão a devida importância 

para estes hábitos, ou não os fazem de modo correto. Portanto, viu-se a necessidade de aplicar-se um projeto de 

intervenção em duas escolas do município de Arapiraca – AL, sobre saúde e higiene pessoal. Objetivou-se com 

essa atividade, despertar nos alunos um interesse maior em praticar hábitos higiênicos, mostrando-lhes a 

importância dessa prática e como ela pode garantir um conjunto de bem-estar físico, mental e social. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Ocorreu uma atividade sobre hábitos higiênicos realizada na escola onde a equipe executora se faz 

presente como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, Escola de Ensino 

Fundamental Crispiniano Ferreira de Brito, se entendendo para uma outra circunvizinha, Escola de Ensino 

Fundamental Jesus Redentor. Localizadas na cidade de Arapiraca, AL, a Crispiniano Ferreira de Brito está 

situada na Rua Manoel Leal S/n, Bairro Cacimbas e, a Jesus Redentor, na Rua Mané Garrincha S/n, Bairro 

Manoel Teles.  

 O público-alvo da escola Crispiniano foram duas turmas de 8° anos (A e B) e na Jesus Redentor, uma 

turma de 6° ano. Essa diferença de faixa etária entre turmas tornou necessário um diálogo diferenciado entre uma 

turma e outra, devido a diferença de idade e, consequentemente, diferença de comportamentos entre os alunos.  

A atividade se estendeu em duas horas para cada escola. Na Jesus Redentor ocorreu em dias 

diferenciados, em uma quinta-feira e numa segunda-feira, uma hora cada dia. Já na Crispiniano Ferreira de Brito, 

aconteceu em um sábado, duas horas seguidas. No primeiro momento aplicou-se a parte teórica do projeto, onde 

foi mostrado conceitos sobre saúde e higiene pessoal, a história da higiene, a importância do banho diário, 

lavagem correta e constante das mãos, uso de roupas limpas, uso do sabonete adequado, modo correto de como 

usar o banheiro público, doenças que podem ser adquiridas pela falta de hábitos de higiene e, saúde bucal, dentre 

outros pontos que foram mencionados na atividade.  

Na segunda parte da intervenção foram realizadas duas atividades lúdicas (figura 1 e 2), uma em cada 

escola. Na Crispiniano Ferreira de Brito, a atividade dinâmica foi uma conhecida como “quebra-gelo” e como 

ela seria sobre hábitos higiênicos, no momento da aplicação, passou a ser chamada de “quebra-gelo da higiene”. 

Aconteceu da seguinte maneira: os alunos foram divididos em equipes de cinco pessoas, e em cada uma seria 

necessário que um indivíduo fizesse gestos mímicos para demonstrar a atividade que as bolsistas lhe disseram 

para gesticular, sendo que esse aluno deveria fazer o que foi indicado de modo mais engraçado possível. Os 

demais membros da equipe teriam que adivinhar o que estava sendo gesticulado. Objetivo da pessoa que estava 

realizando a mímica era fazer com que os outros participantes adivinhassem que atividade estava sendo 

demonstrada, devendo esta ser de modo atrativo e divertido.    

Já na Jesus Redentor, após a parte explicativa do conteúdo, lançou-se aos estudantes a proposta de 

construir cartazes sobre o que eles conseguiram absorver de tudo o que lhes foram transmitidos. Eles receberam 

imagens demonstrativas de hábitos higiênicos para serem coladas nos cartazes, além do que eles iriam produzir. 
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No fim da montagem, eles deveriam apresentar para a turma o que construíram. Houve variadas formas de 

demonstrações, desde as mais simples com pequenas frases sobre o conteúdo, até uma pequena paródia. 

 
Figura 1– Apresentação dos alunos sobres Hábitos                Figura 2 – Aluna participando do “quebra-gelo da  

Higiênicos.                                                                                higiene.  

          
Fonte: acervo dos autores                                                         Fonte: acervo dos autores 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A proposta teve início com questionamentos aos alunos, sobre o conhecimento a respeito do tema 

saúde e higiene. Alguns responderam que o termo “saúde” se aplica a pessoa que é isenta de qualquer 

doença, que a higiene se tratava dos cuidados que deveriam ter com o corpo, com o ambiente em que 

residem e alguns frisaram que nem todas as pessoas apresentam hábitos de higiene como tomar banho, 

escovar os dentes, manter os cabelos limpos, ou o uso de desodorantes. Outras destacaram que a higiene é 

importante para preservar a boa saúde e que é incomodo conviver em um ambiente com um indivíduo que 

não possui bons hábitos de higiene.  

A higiene pessoal constitui todos os princípios que afetam a defesa da saúde do indivíduo. Vão 

desde as mais elementares normas de anseio e limpeza (tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes) ao 

cuidado específico com determinados órgãos ou funções, até o cuidado com a roupa, a salubridade do 

lugar em que se vive ou os hábitos e condições essenciais de vida. Nesse sentido, conforme Piantino et al 

(2016) foi ressaltado que tais cuidados tem contribuição na prevenção contra o de grande número de 

infecções e o desenvolvimento de parasitas que, uma vez instalados no organismo, frequentemente se 

tornam de difícil eliminação.  

No estudo, foi levado em consideração o conhecimento já adquirido dos alunos, o que é de suma 

importância. Maioria não se manifestou nos primeiros instantes. Houve uma discussão sobre o tema e 

verificou-se que, em linhas gerais que todos eles tinham interesse em aprofundar seus conhecimentos. 

Os riscos de doenças infectocontagiosas são maiores em ambientes escolares. Fato explicado pela 

associação entre condições ambientais e maus hábitos de higiene, que aliados à imaturidade do sistema 

imunológico e vacinação atrasada, propiciam o contágio pelos mais variados tipos de microrganismos 

(PEDRAZA; QUEIROZ; SALES, 2014). Tal realidade torna maior a necessidade de ressaltar as alertas 

sobre cuidados higiênicos.   

Manter um corpo cuidado demonstra a importância que a pessoa dá a si próprio. Numa sociedade 

evoluída, uma pessoa que cuida da sua higiene pessoal, é bem aceita pelas outras pessoas e por norma 

sente-se mais feliz. Alguns alunos vieram a salientar que eles têm colegas que não se cuidam 

adequadamente, o quem vem a ocasionar odores desagradáveis, deixando assim o ambiente e o clima 

entre eles não tão atraente, o que faz com que os alunos incomodados se afastem dos companheiros que 

apresentam essas condições de má higiene pessoal. Além de trazer bem-estar, a higiene pessoal também é 

um dos fatores mais importantes para a prevenção de doenças e prolonga o tempo de vida, pois ajuda a ter 

saúde (CARVALHO, 2001).    

No decorrer da explanação dos conteúdos programados, o comportamento dos alunos foi variado: 

houve os que interagiam a todo o momento, os que pouco se manifestavam. Alguns, inicialmente, não 

apresentou interação alguma e outros se permaneceram pouco dispersos por alguns instantes.  

Muitos estudantes se mostraram surpresos com alguns tópicos, como o fato de que as pessoas da 

antiguidade não possuíam o hábito de tomar banho frequentemente, ou com alguns outros não tão 

higiênicos que alguns indivíduos realizam na atualidade, como compartilhar peças intimas ou até usá-las 
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antes de lavá-las. Por outro lado, foi nítida a expressão que maioria deles faziam ao descobrirem algumas 

técnicas/cuidados de higiene de como usar um banheiro público, por exemplo, ou os tipos de peças 

íntimas que são e as que não são indicadas para o uso, quer seja mulher ou homem.  

Segundo Vieira e Silva (2016), o objetivo da saúde escolar é atender a integralidade da criança. 

Em vez de considerar a criança com queixa escolar doente ou diferente, ela deve ser vista de maneira a 

ser entendida no seu ambiente social mais amplo, na família, na escola, no seu grupo de amigos. O aluno 

precisa responsabilizar-se por sua higiene corporal, percebendo-a como fator de bem-estar e como valor 

da convivência social. Portanto, faz-se necessário contribuir com medidas práticas para que os alunos 

possam ter autonomia no cuidado com o corpo, como lavar as mãos antes e após as refeições, limpar os 

cabelos e as unhas, realizar a higiene bucal e tomar banho diariamente favorecendo, assim, a saúde 

individual e coletiva. 

 De modo geral, evidenciou-se o quanto foi proveitoso o momento nas duas escolas. Pois, os 

alunos mostraram-se motivados, maioria interagiu, realizaram com sucesso a atividade prática que lhes 

foi lançada (cada uma em sua respectiva escola), demonstraram interesse em reforçar seus hábitos 

higiênicos e ainda, alguns chegaram a cobrar por outra atividade como essa para que acontecesse 

novamente com eles na escola. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
Através da interação e dos trabalhos dos alunos, evidenciou-se que os mesmos gostaram das 

atividades e do tema proposto. Alguns chegaram a perguntar se a atividade iria acontecer mais vezes. Em 

todas as aulas, houve muitas opiniões, relatos e perguntas de interesse. Exceto a situação de que poucos 

alunos em uma turma acabaram por se desfocar por alguns momentos, devido ao seu grande número na 

sala de aula, foi muito prazeroso e fácil trabalhar com eles sobre os respectivos temas relacionados à 

higiene.  

Analisando as respostas, observou-se que a temática proposta foi relevante aos alunos, pois 

entenderam a importância dos bons hábitos de higiene e como eles podem assegurar uma vida mais 

saudável. Assim, ao terminar a aplicação do projeto, o resultado foi satisfatório e esperado, cumprindo 

assim com seus objetivos.  
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RESUMO: A educação sexual precisa ser uma ação conjunta entre família, escola e 

sociedade. Na escola o educador orienta o educando a compreender melhor transformações do 

corpo infantil para o corpo adolescente. O objetivo do projeto foi realçar a importância de se 

educar para sexualidade, auxiliando nas dúvidas decorrentes das mudanças. Para o 

desenvolvimento dessa prática de pesquisa se utilizou o método de levantamento de dados e 

as oficinas de intervenção frente a realidade previamente analisada, as oficinas auxiliaram a 

uma reflexão sobre o tema contribuindo para sanar dúvidas dos alunos como também 

proporcionou aos discentes reflexão e discussão das ideias e encenações teatrais que são 

semelhantes ao dia a dia dos alguns jovens, com a finalidade de enfatizar o conteúdo de suas 

crenças e discursos possibilitando o pensamento crítico em relação aos seus processos de 

identidade sexual. O trabalho sobre sexualidade mostrou que os temas utilizados nas oficinas 

estavam relacionados a aspectos biológicos, psicológicos, social e familiar. O projeto 

alcançou seus objetivos como também salientou a importância do debate e discussão da 

educação sexual no âmbito escolar.  

PALAVRAS CHAVE: orientação, sexualidade, sociedade. 

Education sexual with students basic education from School José Felix 

Carvalho Alves – São Sebastião -AL 

ABSTRACT: Sex education needs to be a joint action between family, school and society. In 

school the educator guides the educated to better understand the transformations of the infant 

body to the adolescent body. The aim of the project was to highlight the importance to 

educate sexuality, helping with questions arising from the changes. For the development of 

this research practice, the data-lifting method and intervention workshops were used in front 

of the previously analyzed reality, the workshops helped to reflect on the theme contributing 

to resolving students’ doubts as it also provided the reflection and discussion of theatrical 

ideas and scenarios that are similar to the daily lives of some young people, for the purpose of 

emphasizing the content of their beliefs and speeches enabling critical thinking about their 

sexual identity processes. The work on sexuality showed that the themes used in the 

workshops were related to biological, psychological, social and family aspects. The project 

achieved its objectives as well as stressed the importance of the debate and discussion of sex 

education in school. 

KEYWORD: orientation, sexuality, society. 
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INTRODUÇÃO  

 

O tema Educação Sexual, ainda tem sido visto, muitas vezes, como tabu, como algo que não precisa ser 

comentado para não despertar o interesse pelos adolescentes. Porém, diante da realidade atual, observa-se que a 

desinformação só tem contribuído para o aumento do índice de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), gravidez numa faixa etária precoce e experiências 

psicossexuais prematuras as quais podem acarretar prejuízos no desenvolvimento psicológico.  

A abordagem dos jovens e sua relação com a sexualidade vêm ganhando relevância em espaços 

acadêmicos de discussão e investigação, tanto no campo da educação como no da saúde, com a finalidade de 

subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas para jovens.  (OLIVEIRA, 2009). Como a sexualidade é uma 

construção social, também é importante contextualizar os limites e a forma de atuação do Estado em relação ao 

jovem e a sua sexualidade, destacando as políticas públicas atuais.  A orientação sexual nas escolas está prevista 

nos Parâmetros dos Currículos Nacionais (PCNs), desde 1998, como um dos temas transversais, destacando que 

ao tratar do tema Orientação Sexual busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que 

se expressa no ser humano, do nascimento até à morte. Essa engloba as relações de gênero, o respeito a si 

mesmo, ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade 

democrática e pluralista. (MEC, 1998).   

A escola desempenha papel fundamental na abertura e no desenvolvimento de temas relacionados às 

necessidades dos jovens. Queiroz (2002) afirma que a escola deve ser um laboratório de vida democrática, 

possibilitando que a sala de aula seja um local de aprendizagem, de debate, de argumentos, com regras claras 

relacionadas às necessidades da discussão. Só podemos visualizar com mais clareza o sentido da escola, se a 

aprendizagem desempenhar um papel fundamental no aprendizado democrático.  

Sabe-se que tanto as escolas como a família estão distantes dos jovens quanto à temática sexualidade. 

Um dos fatores que dificulta a relação pais e filhos são as transformações ocorridas na sociedade e na estrutura 

familiar. Segundo Pratta (2007) “a literatura consultada salienta que as transformações ocorridas na sociedade, 

na estrutura familiar e na forma como os pais foram educados provocaram dificuldades referentes à educação 

dos filhos, principalmente na adolescência”.  

Como a família não consegue supriras necessidades de diálogo e informação sobre o tema cabe à escola 

complementar o papel de orientação na área da sexualidade, juntamente com os profissionais da saúde. Moizés 

(2010) afirma que “a escola pode ser o recurso para ajudar familiares, professores e escolares a compreenderem 

melhor os pressupostos da educação sexual e profissionais da saúde são grandes aliados, no sentido de 

conscientizá-los e orientá-los”.  

Diante das colocações apresentadas, o projeto visava contribuir para um maior conhecimento dos fatos e 

componentes que integram a sexualidade, integrando, também, sentimentos e atitudes, o que significa 

desenvolver habilidades para realizar ações reflexivas, individual ou coletivamente, e provocar decisões nos 

estilos e/ou condições de vida que promovam a saúde sexual, bem como contribuir para o desenvolvimento 

social dos Indivíduos. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A educação para a sexualidade é mais eficaz quando os jovens não recebem só informação mas também 

lhes é dada oportunidade para explorarem as suas próprias atitudes e  valores e os da sociedade e desenvolver ou 

fortalecer competências sociais. O ponto de partida da Educação Sexual deve ser o que já é conhecido ou foi 

vivenciado pelos alunos, para ter em atenção o grau de desenvolvimento e os interesses do Público-alvo. 

Inicialmente foi feita a Aplicação de questionários/ Coleta de dados – Os questionários puderam ser 

utilizados para fazer o diagnóstico de uma situação, recolher conhecimentos e opiniões existentes. Puderam ser o 

ponto de partida para a transmissão de conhecimentos necessários. Esse questionário foi aplicado de maneira 

guiado, onde se fazia uma pergunta, dava-se um tempo curto e eles respondiam, para que se pudesse também 

fazer algumas intervenções. 

Após a aplicação dos questionários, em outro momento se desenvolveu as oficinas de Educação Sexual, 

com turmas previamente selecionadas, com a ajuda dos professores de Biologia e Sociologia, onde foram 

realizadas duas atividades:  

 

1) Role Play – Através da dramatização de pequenos casos ou histórias em que intervêm o número de 

personagens desejadas, onde possível os alunos colocarem-se na pele/situação do outro, experimentar 

sentimentos, e compreender. O resto do grupo aprende, compreende observando e analisando o ocorrido. Os 

próprios alunos, em grupo, poderam elaborar o texto dramático. As dramatizações foram de curta duração e ser 

complementadas com debate em pequeno ou em grande grupo.  

 

2) Caixa de perguntas – Consistiu na recolha prévia e anónima de perguntas sobre temas  de interesse da turma 

ou de levantamento de necessidades. Nesta atividade se pediu que cada sujeito que formule duas ou três 

perguntas por escrito, numa folha de papel que posteriormente foi dobrada e colocada numa caixa. Para as 

respostas dessas perguntas foi muito importante que todas as questões tenham uma resposta clara e com correção 

científica. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os Resultados que podem ser observados e analisados, após uma prática de intervenção sobre Educação 

Sexual, são relevantes e importantes para construção do conhecimento, bem como o favorecimento benéfico que 

pode ser observado pelo público-alvo.  

Numa análise das atividades que emergiram das narrativas dos adolescentes mostra que eles se 

apropriam de certos discursos protagonizados pelo social e esses discursos, por sua vez, acabam por surtir efeitos 

de “verdade” sobre esses jovens.  

Muitos dos discursos dos alunos referentes à sexualidade correspondem a visões hegemônicas com 

relação ao corpo, relações de gênero e identidade e relação sexual.  

De acordo com o questionário aplicado aos alunos adolescentes, puderam ser extraídos os seguintes 

dados das 6 perguntas, onde os alunos assinalaram a opção Sim ou Não, como observados na Tabela 1, 

considerando também a faixa etária desse alunos que é de 15 a 22  anos. 
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Tabela ¹ – Questionário Sobre Sexualidade, aplicado com os alunos participantes do Projeto. Responderam ao 

questionário 57 alunos.  

Pergunta SIM NÃO 

1. Já Iniciou a vida Sexual? 

 

22 35 

2. Se já iniciou a vida Sexual, 

usa Preservativo? 
19 - 

3. Conversa Sobre Sexo com os 

Pais? 
8 49 

4. Acha Importante Educação 

Sexual na Escola? 
45 12 

5. Conhece as Doenças 

Sexualmente Transmissvies?  
47 10 

6. Tem certeza de Sua Opção 

Sexual? 
46 11 

 

Diante dos Resultados apresentados na tabela pode-se perceber que muitos desses alunos adolescentes 

ainda não iniciaram a vida sexual, porém é importante destacar que os que já iniciaram a prática sexual usam o 

preservativo, forma única, até o momento de se Evitar a Doenças Sexualmente Transmissíveis, que como 

também pode ser observado na tabela, que nem todos conhecem essas doenças, sendo importante, portanto, a 

discussão e conscientização sobre os riscos que a prática sexual indevida pode acarretar isso podem ser 

explanadas na Oficina de Educação Sexual.  

Outro aspecto importante analisado na coleta de dados refere-se à pergunta 3, se conversam com os pais 

sobre Sexo, a maioria afirma que Não, cabendo assim, uma discussão das consequência que levam a ausência 

dessa conversação, considerada importante. São diversos os fatores que podem ser atribuídos a esse resultado, a 

difusão de informações pela mídia, nem sempre de maneira correta, dentre outras meios.  

Por fim, a pergunta 6, foi a que gerou mais discussão no momento que foi feita os adolescentes alunos, 

ficaram um pouco confuso, mas intenção era saber se todos tinham  certeza de sua orientação Sexual, já que 

segundo Freud a adolescência e a fase da descoberta sexual e da confusão ou não confusão psicológica sobre a 

orientação Sexual. Sendo assim, como pode ser observados todos tem certeza de sua orientação Sexual.  

Durante as oficinas, percebemos que as representações de alunos e professores sobre sexualidade estão 

limitadas quase sempre a relação sexual entre um homem e uma mulher. 

Isso pode ser observado nas falas abertas de alguns alunos, onde os mesmo exclamaram que relação 

sexual é fazer sexo com pessoas do sexo oposto, com que se sente afinidade. Tais questões podem ser vistas 

como uma resistência da escola e família, que muitas vezes fecham os olhos frente às realidades ditas 

“anormais” que podem e devem configurar a Educação Sexual. Sendo assim, geralmente, acabam por relegá-la a 

um enfoque totalmente biológico, que tem a função de preservar o educador e pais frente aos alunos, com 

relação aos seus próprios questionamentos, receios e ansiedades.  
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Os alunos adolescentes levaram à discussão a questão da notoriedade do corpo exigindo, portanto, uma 

série de cuidados para ser aceito e desejado. Desse modo, revela-se a grande preocupação com a aparência que 

os adolescentes apresentam.  

A preocupação com as roupas, com o cabelo, com as erupções na pele, com a linguagem, entre outras 

coisas, é sintomática da fase pela qual os adolescentes estão passando, e simboliza a busca por uma identificação 

com o grupo de pares, ao mesmo tempo em que marca o período de desconstrução das figuras parentais 

(MEIRA, 1995).  

Na atividade de Role Play, que foram os teatros curtos e improvisados, as temáticas abordadas 

referentes á assuntos de Relacionamentos Afetivos e Sexualidade, passando pelas questões sociais, educacionais, 

familiares e de saúde como a abordagem das DST’s - Doenças Sexualmente Transmissíveis e a gravidez na 

adolescência puderam ser observadas aspectos muitos bem discutidos entre os alunos.  

Por fim, tinham muitas questões referentes a todas as temáticas que os alunos adolescentes, ainda 

sentem vergonha ou se esquivam em perguntar abertamente. Para isso, atividade 2 da oficina, a caixa de 

perguntas, tentou sanar questões que os alunos consideraram  pertinentes e “secretas”.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Sem uma proposta prescritiva, as oficinas procuraram facilitar a reflexão e discussão das ideias e 

representações que os alunos apresentam como “ideais” com a finalidade de problematizar o conteúdo de suas 

crenças e discursos possibilitando a apropriação crítica em relação aos seus processos de identidade sexual.  

Observamos que os temas propostos aos alunos para, o trabalho sobre sexualidade nas oficinas estavam, 

em sua maioria, relacionados a aspectos biológicos, psicológicos, social e familiar (relação sexual, 

transformações na adolescência, homossexualismo, diferenças entre meninos e meninas, etc.).  

Ao levarmos em consideração que cada escola possui uma cultura e identidade próprias, que a 

constituem e, consequentemente, diferentes possibilidades de ação, o que sugerimos é que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), documentos propostos pelo Ministério da Educação (MEC), sejam utilizados 

pelas diferentes escolas, não na sua íntegra, como um manual de reformulação curricular, mas, sim, como uma 

forma de se propiciar, através desse material, uma reflexão e discussão sobre o ensino atual, como forma de se 

mobilizar a equipe escolar para a promoção de transformações na base do ensino tradicional.  

Por inúmeros motivos podemos dizer que as oficinas sobre sexualidade realizadas corroboram as ideias 

sugeridas pelos PCN. Em primeiro lugar, as oficinas fizeram uso de uma abordagem interdisciplinar, uma vez 

que valorizaram a discussão de diversos temas sob um viés biológico, psicológico e social. Em segundo lugar, as 

oficinas privilegiaram a discussão de um tema de relevância social. 
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RESUMO: É preciso discutir teoricamente a interdisciplinaridade em Geografia, cujo intuito possibilita ao 

aluno-pesquisador se recriar, se redescobrir contribuindo significativamente para um processo de ensino e 

aprendizagem saudável minimizando os efeitos da fragmentação das ciências com ênfase à Geografia. Para tal, 

torna-se necessária a reflexão sobre o que é a interdisciplinaridade levando em consideração variadas concepções 

teóricas e a análise sobre como é possível romper os limites disciplinares possibilitando a construção de 

conhecimentos e socialização de experiências didático-pedagógicas no ensino da Geografia, realizadas em escola 

pública municipal, no âmbito do Projeto de Extensão: Ensino de Geografia e Interdisciplinaridade: A construção 

de conhecimentos e socialização de experiências didático-pedagógicas a partir das categorias geográficas espaço, 

território, região, paisagem e lugar. Considerada uma das variadas formas de (re)pensar o processo educativo a 

interdisciplinaridade leva em consideração o ensinar, no espaço escolar, o ato de aprender. O docente neste 

contexto é o profissional capaz de conduzir o alunado para o caminho da prática da pesquisa, da interpretação de 

fenômenos e sua socialização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Interdisciplinaridade. Práxis. 
 

 

Teaching Geography and Interdisciplinarity: experience in municipal 

public school in Delmiro Gouveia / AL 
 

ABSTRACT: It is necessary to discuss theoretically the interdisciplinarity in Geography, whose intention 

allows the student-researcher to recreate, if rediscovering contributing significantly to a process of teaching and 

healthy learning minimizing the effects of the fragmentation of the sciences with emphasis to Geography. For 

this, it is necessary to reflect on what is the interdisciplinarity taking into account various theoretical conceptions 

and the analysis on how it is possible to break the disciplinary limits allowing the construction of knowledge and 

socialization of didactic-pedagogical experiences in the teaching of Geography, carried out in the municipal 

public school, in the scope of the Extension Project: Ensino de Geografia e Interdisciplinaridade: A construção 

de conhecimentos e socialização de experiências didático-pedagógicas a partir das categorias geográficas espaço, 

território, região, paisagem e lugar. Considered one of the various ways of (re) thinking the educational process, 

interdisciplinarity takes into consideration teaching in the school space the act of learning. The teacher in this 

context is the professional capable of leading the student to the path of research practice, interpretation of 

phenomena and their socialization. 

 

KEYWORDS: Teaching. Interdisciplinarity. Praxis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O docente ao refletir sobre o processo educativo possibilita a si próprio inovar, fortalecer-se e melhorar 

os resultados qualitativos decorrentes de sua prática. Para tal, adverte-se que este processo não deve acontecer de 

modo isolado, é preciso incentivar a partir de projetos desenvolvidos com docentes de outras áreas do 
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conhecimento, por exemplo, para desencadearem um processo de oxigenação profissional permitindo aos 

envolvidos a diminuição do ego e vaidade profissionais que tanto isola os docentes. Sendo assim, todos os 

envolvidos neste processo complexo devem se preparar para processos que envolvem o estudo contínuo da 

realidade analisando os rebatimentos da fragmentação e isolamento de cada ciência no espaço escolar que em 

alguns casos inviabiliza a leitura e interpretação de um fenômeno científico que se pretende estudar dependente 

não apenas do olhar de uma única ciência, mas de variados olhares científicos.  

O caráter geográfico deve prevalecer nesta discussão que levará em consideração as categorias 

geográficas: território, paisagem, lugar, região e espaço. 

De acordo com os PCN (1998, p. 41): “Estudar os lugares, territórios, paisagens e regiões pressupõe 

lançar mão de uma ampla base de conhecimentos que não se restringem àqueles produzidos dentro do corpo 

teórico e metodológico apenas da Geografia. Muitas são as interfaces com outras ciências”. Dessa forma, estudar 

as características geomorfológicas da região, entendê-las e aprender sobre os detalhes que a identificam, ajuda na 

melhoria da convivência do indivíduo com seu próprio meio. Visto que, conhecer suas especificidades climáticas 

e as relações destas com as suas condições de trabalho, de vida e de sobrevivência trazem uma clareza maior das 

potencialidades e possibilidades. Dessa forma, saber sobre a flora existente na região do Município de Delmiro 

Gouveia – AL, localizado no Semiárido Nordestino, onde ainda pouco se fala sobre quais as especificidades do 

Bioma Caatinga fará o aluno compreender o seu papel e o papel da sua região para o desenvolvimento da 

sociedade. 

O debate a partir da contraposição deve conter em síntese o estabelecimento do contínuo contato com as 

variadas interpretações prevalecendo o respeito e a valorização dos variados pontos de vista e interpretação sobre 

fenômenos.  

A busca pela harmonia entre variadas disciplinas perpassa-se aos percalços apresentados pelas 

dificuldades existentes no âmbito acadêmico-científico no que tange a indisponibilidade de materiais de estudo 

mais específicos a realidade em que se vive, o espaço físico e condições necessárias a um ensino e aprendizagem 

que através do contato entre duas ou mais disciplinas viabilizem-se caminhos alternativos e coerentes ao que se 

quer questionar, aprender, compreender e apreender.  

Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração existente entre disciplinas 

diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência (exemplo: Psicologia e seus diferentes setores: 

Personalidade, Desenvolvimento Social etc.). A interdisciplinaridade caracteriza-se por uma intensa 

reciprocidade nas trocas, visando a um enriquecimento mútuo.  

Através da pergunta “O que é conhecimento humano?” Rampazzo (2004, p. 17) discute a relação 

existente entre o sujeito que conhece e objeto conhecido. O primeiro trata-se de como é estabelecida a identidade 

do que se quer estudar a partir de suas nuances e o segundo é estabelecido a partir de como a identidade é 

sistematizada e do que a faz perdurar ao longo dos anos. Compreende-se a existência de duas formas de 

conhecimento: o sensível – quanto a apropriação é física e sensível; e o intelectual – que consiste na apropriação 

não sensível, ou seja, trata sobre princípios e leis, além das ideias advindas de realidades. Ambas as formas de 

conhecimento nem sempre agem isoladamente, pois ao exemplificarmos o homem, notamos que este possui 

variadas percepções que consistem no que se tem sobre o que se vê, as imagens, e as características físicas 

existentes na imagem, e sobre sua reflexão busca-se formatar nossos próprios pensamentos sobre um 

determinado problema, ou seja, é pelo conhecimento que o homem reconstitui a realidade em sua mente. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

As discussões referentes a prática da interdisciplinaridade requerem prudência, pois a existência de 

experiências múltiplas as quais acreditam-se serem interdisciplinares na prática não são. Podemos identificar 

essa situação a partir da definição das propostas didático-pedagógicas, seus objetivos, o método e metodologias 

adotadas bem como as justificativas que envolvem o modo como as relações sociais se preestabelecem em 

recortes do espaço geográfico, por exemplo, não desconsiderando as questões físico-químicas que ao envolverem 

o solo e a vegetação influenciam direta e indiretamente o modo como as sociedades se estruturam no planeta 

Terra.  

A abordagem das práticas interdisciplinares no Brasil é estabelecida a partir da Lei de Diretrizes e Bases 

n. 5.692/1971. O intuito principal destas práticas é relacionar as disciplinas do currículo escolar com um objetivo 

em comum: enfrentar temas de estudo gerais, tais como a educação ambiental e como esta pode ser trabalhada 
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por cada disciplina, as datas cívicas que influenciam a realidade, como o dia do índio resgatando através dos 

modos de vida desta população a valorização por nossa cultura popular, histórias da literatura que os retratam, 

etc.  

A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/1996 juntamente aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a utilização da prática interdisciplinar é tratada de modo a integrar variados conteúdos de uma 

disciplina com outras áreas do conhecimento contribuindo significativamente para o aprendizado dos alunos. 

Para tal, é preciso nos atermos a:  

 A escola tem um papel fundamental de promover a integração do aluno na sociedade de 

maneira crítica sabendo dos seus deveres e direitos; 

 Compreender as relações: escola e contexto político, econômico e social. -Processo de ensino: 

combinação de atividades-educador-educando; 

 Planejamento e sistematização- ferramentas do projeto; 

 O docente é o principal agente metodológico do processo ensino aprendizagem do aluno; 

 Desenvolve a busca, a pesquisa e define uma base teórica, ideológica, psicopedagógica, 

relacional; 

 Com nova concepção de divisão do saber, frisando a interdependência, a interação, as 

comunicações existentes entre as disciplinas buscamos a integração do conhecimento num todo 

harmônico e significativo. 

 

Condição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade contemporânea. -Modelo fragmentado em 

que há justaposição de disciplinas diversas, sem relação aparente entre si. 

O projeto foi aplicado nas turmas do 4º e 5º anos, utilizando a interdicisplinaridade para ligar o tema a 

todas as disciplinas do currículo, para tanto será necessário organizar-se com pesquisas, debates, trabalhos em 

grupo, seminários e passeio ao campo (ver figura 1) para culminar as atividades. 

A apresentação em sala de aula acontecerá através slides mostrando o bioma da caatinga e suas 

características, com enfoque para solo e flora, bem como as demais atividades que serão realizadas durante o 

projeto. 

Juntamente com projeto será apresentado aos alunos fotos de árvores, mapas do Município e espécies 

vivas da flora. 

Figura 1 – Trabalho de campo com estudantes da escola. 

 
Fonte: Trabalho/pesquisa de campo, 2016. 
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Ao final, solicitamos aos alunos que descrevessem suas impressões e saberes a respeito do tema 

estudado.  

Foi também analisada a relação da Geografia com outras disciplinas a partir da representação das 

relações cotidianas, problemas sociais, políticos, ambientais, a diversidade do ensino. Também se fez necessária 

a análise integradora dos conteúdos pelos alunos bem como a importância da atitude interdisciplinar que permite 

a satisfação do professor e do aluno quanto ao processo aprendizagem bem como a visão ampla dos problemas 

envolvendo conhecimento de diferentes ciências em um mesmo tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracteriza-se por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando a um enriquecimento mútuo. Não é 

ciência, nem ciência das ciências, mas é o ponto de encontro entre o movimento de renovação da atitude diante 

dos problemas de ensino e pesquisa e da aceleração do conhecimento científico (FAZENDA, 1979. p. 73). A 

possibilidade de situar-se no mundo de hoje, de compreender e criticar as inumeráveis informações que nos 

agridem cotidianamente, só pode acontecer na superação das barreiras existentes entre as disciplinas.  

A preocupação com a verdade de cada disciplina seria substituída pela verdade do homem enquanto ser 

no mundo. Nesse sentido, o papel do educador será o de acompanhar o aluno, de maneira que ambos vivam a 

comunicação educacional como uma intersubjetividade, atitude esta que irá possibilitar a troca contínua de 

experiências (FAZENDA, 1979. p. 80). Para que isto ocorra, faz-se necessário um treinamento adequado dos 

professores no efetivo exercício de uma prática interdisciplinar, pois somente a partir de um treino na arte de 

compreender e fazer-se entender, na reciprocidade, coparticipação e respeito pela opinião alheia, aliados a uma 

busca e luta para objetivos comuns, haverá condições de eliminação dessa dicotomia.  

À Escola, foi designado o papel de Transmissora de Cultura, pelo motivo de ser a detectara de uma 

educação sistematizada. A interdisciplinaridade visa à recuperação da unidade humana através da passagem de 

uma subjetividade para uma intersubjetividade e, assim sendo, recupera a ideia primeira de Cultura (formação do 

homem total), o papel da escola (formação do homem inserido em sua realidade) e o papel do homem (agente 

das mudanças no mundo) (FAZENDA, 1979, p. 82). O respeito, portanto, da integração em relação à 

interdisciplinaridade, conclui-se em favor da necessidade da integração como momento, como possibilidade de 

atingir uma interação, uma interdisciplinaridade com vistas a novos questionamentos, novas buscas, enfim, para 

uma mudança na atitude de compreender e entender.  

Todo processo interdisciplinar é reestruturador, uma vez que a partir da integração abrangente de 

conhecimentos extremamente voltados a uma prática educativa que leve em consideração a busca por 

formulações sólidas conceituais para além do contato entre duas ou mais disciplinas em prol da compreensão por 

um determinado fenômeno analisado, estudado e interpretado. Contudo, é salutar destacar que para este 

fenômeno ser compreendido em sua totalidade é preciso identificar a integração entre dois ou mais componentes 

curriculares que permitam a construção de conhecimentos.  

O sustentáculo da interdisciplinaridade é a busca incessante pela reconciliação epistemológica entre 

variadas ciências buscando a conciliação entre conceitos pertencentes a diversas áreas do conhecimento com o 

intuito de produzir novos conhecimentos, logo, uma ação coordenada que pode conduzir a prática da 

transdisciplinaridade que se trata de uma cooperação total entre todas as disciplinas e subáreas.   
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Segundo Hernandez (1998) em seu livro Transgressão e Mudança na Educação, a organização do 

projeto de trabalho faz o aluno aprender a reconceitualizar o processo de aprendizagem sócio-educacional, 

esboçar as relações estabelecidas, ser consciente dos procedimentos utilizados, avançar no desenvolvimento da 

conceitualização mediante a interpretação da informação e a compreensão da relação de cada aluno com os 

temas tratados. 

Trabalhar o tema Caatinga utilizando metodologias, como exibição de um filme (ver figura 2), faz-se 

necessário ainda na Educação Fundamental I para desenvolver na criança o censo de preservação e valorização 

do seu espaço geográfico, visto que esse é um bioma exclusivamente brasileiro predominando em todos os 

estados do Nordeste e uma pequena parte do estado de Minas Gerais. Bioma esse que vêm sofrendo ao longo dos 

anos um rápido processo de desertificação devido, principalmente, a exploração irracional das espécies 

madeireiras, as queimadas desordenadas, o desmatamento para exploração de lenha para carvão e a erosão dos 

solos que impendem o desenvolvimento das plantas no campo. Para reverter este quadro de faz-se necessário que 

a educação intervenha, trazendo o semiárido e a caatinga para dentro da escola, com a finalidade de fazer o aluno 

conhecer a sua região e o sistema ecológico em que está inserido. 

 

Figura 2 – Utilização de vídeo com tema referente a caatinga. 

 
Fonte: Trabalho/pesquisa de campo, 2016. 

 

Albuquerque et al (1995) afirmam que a Caatinga é o ecossistema predominante na região, cuja flora é 

composta por árvores e arbustos caracterizados pela rusticidade, tolerância e adaptação às condições climáticas 

da região. 

O nome “Caatinga” é de origem tupi-guarani e significa “floresta branca”, que certamente caracteriza 

bem o aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem e apenas os troncos brancos e brilhosos das 

árvores e arbustos permanecem na paisagem seca.  

A vegetação da Caatinga é muito rica, transformando-se conforme a época de chuvas e a localização. 

Sua vegetação é tipicamente xerófita, porque se adapta à escassez de água.   
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A falta de água comina em muitas adaptações as plantas na caatinga. Rocha (2009), lembra que nessa 

região, o clima é caracterizado pela escassez e irregularidade das chuvas, para sobreviver a esse fenômeno as 

vegetação desse bioma as formações vegetais dominantes são xerófilas, especializadas em viver em áreas com 

baixa umidade e que se compõe de arbustos e árvores de porte baixo ou médio, caducifólias (folhas que caem), e 

uma grande quantidade de plantas espinhosas (leguminosas, como o sabiá), entremeadas de outras espécies, 

como as cactáceas (xique-xique, mandacaru etc.) e as bromeliáceas (macambira, croata, dentre tantas), ou seja, 

elas são acomodadas a sobreviver em períodos de estiagem, nesse processo de adaptação  vão desde a perda das 

folhas na estação mais seca até o aparecimento de longas raízes, em busca de lençóis subterrâneos de água. 

Muitas espécies ainda não foram catalogadas. 

As discussões referentes a prática da interdisciplinaridade requerem prudência, pois a existência de 

experiências múltiplas as quais acreditam-se serem interdisciplinares na prática não são. Podemos identificar 

essa situação a partir da definição das propostas didático-pedagógicas, seus objetivos, o método e metodologias 

adotadas bem como as justificativas que envolvem o modo como as relações sociais se preestabelecem em 

recortes do espaço geográfico, por exemplo, não desconsiderando as questões físico-químicas que ao envolverem 

o solo e a vegetação influenciam direta e indiretamente o modo como as sociedades se estruturam no planeta 

Terra.  

A abordagem das práticas interdisciplinares no Brasil é estabelecida a partir da Lei de Diretrizes e Bases 

n. 5.692/1971. O intuito principal destas práticas é relacionar as disciplinas do currículo escolar com um objetivo 

em comum: enfrentar temas de estudo gerais, tais como a educação ambiental e como esta pode ser trabalhada 

por cada disciplina, as datas cívicas que influenciam a realidade, como o dia do índio resgatando através dos 

modos de vida desta população a valorização por nossa cultura popular, histórias da literatura que os retratam, 

etc. 

De acordo com dados apresentados pela Universidade Federal de Pernambuco, dentre os biomas do 

território brasileiro, a caatinga é o único que apresenta distribuição geográfica restrita ao território nacional, 

contudo sempre foi visto como um espaço de pouca importância, sem prioridades, estigmatizada pela ideia 

xenofóbica de que por isso não há a necessidade de conservação. Isso em parte ocorre pela literatura especifica 

que por anos descreveu a Caatinga um bioma como pobre, que abriga poucos endemismos. Todavia, estudos 

mostram o inverso, por ainda ser um ecossistema pouco estudado, constantemente vem sendo registrado um 

número considerável de espécies endêmicas para a região. 

O município de Delmiro Gouveia fica localizado no Estado de Alagoas da Região Nordeste do Brasil, 

segundo dados do IBEG , possui uma área de 626,690  km²; tendo uma população rural de 13.242 hab e 

população urbana de 34.854 hab. Assim sendo, a sua população total é de 48.096 hab., conforme censo 

demográfico de 2010. A sua densidade demográfica é de 79,13 hab/Km2, a cidade está inserida  no semiárido 

nordestino.  Clima semiárido é um tipo de clima caracterizado pela baixa umidade e pouco volume 

pluviométrico, ou seja, quantidade de águas para chuvas. 

O bioma onde se localiza Delmiro Gouveia é a caatinga, que, aliás, ocorre em diferentes ambientes no 

semiárido brasileiro. Segundo Loiola, Roque et al (2012) a vegetação de Caatinga abrange em maior ou menor 

extensão todos os estados da região Nordeste do Brasil, domínio que apresenta uma forte irregularidade 

climática, apresentando os valores meteorológicos mais extremos do país, característicos dos tipos de solo que a 

região apresenta. 
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Delmiro Gouveia se diferencia de toda a Região Semiárida do Nordeste do Brasil, a qual apresenta 

como fator de destaque o clima, responsável pela variação dos outros elementos que compõem as paisagens. Ao 

clima estão adaptados a vegetação e os processos de formação do relevo, com predomínio de um processo sobre 

outro e de acordo com a época do ano, período seco ou chuvoso; os solos são, em geral, pouco desenvolvidos em 

função das condições de escassez das chuvas, tornando os processos químicos mitigados, conforme dados de 

Araújo Filho (2011).  

De acordo com a EMBRAPA no Município de Delmiro Gouveia – AL, a flora é uma resposta à 

variação na disponibilidade de água e nutrientes, formando um mosaico com diferentes tipos de vegetação, 

adaptadas a disponibilidade de água e ao tipo de solo. Com isso a flora é bastante diversificada, sendo 

representada por muitas espécies, e muitas são endêmicas. Dentre as espécies facilmente identificadas da flora da 

região podemos destacar várias espécies, como: o Juazeiro (Ziziphus joazeiro) pertence à família Rhamnaceae. 

Planta perenifólia, heliófita e seletiva higrófila, característica e exclusiva de várzeas da região semiárida 

(caatinga). Seu profundo sistema radicular permite retirar água do subsolo para manter- se verde mesmo durante 

o período de estiagem. Produz anualmente grande quantidade de sementes viáveis, que são amplamente 

disseminadas pelos animais. 

Há ainda outras plantas endêmicas como a Aroeira, da família Anacardiaceae. Sua casca é muito 

utilizada na medicina nordestina. A aroeira é uma árvore de pequeno a médio porte, capaz de alcançar de 5 a 9 

metros de altura. Seu caule é um pouco tortuoso e a casca escura e fissurada. As folhas são imparipinadas. As 

flores são pequenas, branco-esverdeadas, dispostas em inflorescências axilares e terminais do tipo rácemo, e são 

muito atrativas para abelhas. Os frutos são pequenas drupas, esféricas, rosadas a avermelhadas, que servem como 

condimento e alimentam as aves silvestres. Tem ainda a Baraúna (Schinopsis brasiliensis), também dessa mesma 

família.  Sua madeira é resistente e usada para mourões, estacas e postes, vigas, linhas, caibros, ripas, portais, 

moendas, prensa de casa de farinha, pilões, lenha e carvão. Outra planta bem conhecida de família é o 

Umbuzeiro, (Spondias tuberosa L.), árvore de pequeno porte, de copa larga, originária dos chapadões semiáridos 

do Nordeste brasileiro, que se destaca por fornecer sombra e aconchego. O umbuzeiro conserva água em sua 

raiz, podendo chegar a armazenar até mil litros, e, além disso, produz uma batata, que, em época de grande 

estiagem, é utilizada como alimento. O umbuzeiro vive em média 100 anos, e é considerado um símbolo de 

resistência. 

A família Bignoniaceae também tem representação na região, tanto na zona rural, como principalmente 

na zona urbana, representada pelo Ipê amarelo, também conhecido por caraíba, caraíbeira, caroba do campo. É 

originária no cerrado e na Caatinga. Tem folhas palmadas penta-folíoladas, com folíolos elíptico-oblongos 

ásperos, coriáceos, pubescentes em ambas as faces, sendo o terminal maior, com até 11 cm de comprimento. As 

flores, sésseis, se formam com a planta despida de folhas, entre agosto e setembro. Os frutos, vagens finas e 

longas, amadurecem entre setembro e outubro. A planta se desenvolve rapidamente no campo. 

Das plantas leguminosas da família Mimosaceae, comuns no Nordeste brasileiro, com propriedades 

psicoativas, temos  exemplos como o Carcarazeiro (Homonym), o Espinheiro (Acacia glomerosa  Benth), a 

Jurema branca (Chloroleucon tortum), Possui uso madeireiro, restauração florestal e nos sistemas agroflorestais, 

a  Jurema preta (Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth),  utilizada para a produção de mourões, estacas, peças de 

resistência e móveis rústicos. Fornece também lenha e carvão de alto poder de combustão. Na medicina popular, 

a casca dessas plantas são utilizadas em diversos tratamentos. 
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Tem ainda Velame (Croton heliotropiifolius), Arbusto brasileiro todo coberto por penugem amarelada, 

curta e macia, de 2 a 3m de altura, folhas alternadas, ovais, denteadas; Flores brancas nas extremidades, 

pubescentes, aromáticas, dispostas em espigas no ápice da planta. O fruto é uma cápsula pequena com 3 lojas, 

uma semente em cada, e o aveloz (Euphorbia tirucalli L.), arbusto grande ou arvoreta suculenta, lactescente. Seu 

tronco e ramos principais são lenhosos de cor pardacenta como qualquer outra árvore, porém o restante da planta 

é incomum: ramos jovens são cilíndricos, verdes e suculentos. É muito utilizado para fazer cercas, pertencentes a 

família Euphorbiaceae. 

Conhecido por todos que residem no campo, da família Urticaceae temos o Cansanção (Cnidoscolus 

vitifolius). Sua principal característica, comum a todas elas, é o fato de provocarem, assim como a urtiga, a 

sensação de queimadura ao toque com a pele. 

Outra espécie importante da caatinga é a Quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) também é conhecida 

pelos nomes de quixaba, quixaba-preta e rompe-gibão. A madeira é dura; a casca tem propriedades adstringentes 

e tonificantes; as folhas e os frutos são forrageiros. Possui espinhos fortes, folhas coriáceas, flores aromáticas. 

A árvore é perenifólia e possui copa densa e elegante.  A madeira também é usada em carpintaria e no 

artesanato, por exemplo, na modelagem de esculturas (carrancas). Devido à degradação ambiental, a quixabeira é 

mais uma espécie ameaçada de extinção. O Pau ferro (Caesalpinia ferrea / var. leiostachya) da família 

Leguminosae-Caesalpinoideae, que tem vagem achatada de casca dura, marrom escuro, 8 por 2 cm. Para extrair 

as sementes é necessário quebrar com martelo é comum em toda a região, essas duas pertencem a família 

Sapotaceae. 

A família Fabaceae é representada por uma arvore típica na região, o Mulungu (Erythrina mulungu 

Mart. ex Benth.). Também uma planta medicinal brasileira. Suas flores também variam bastante, conforme a 

espécie, mas geralmente têm coloração vermelho-intenso. Seus frutos são em forma de vagem, com cerca de 6 

cm de comprimento. Possui propriedades medicinais e a sua raiz é usada como calmante e sedativo.  Outra 

espécie dessa família é a Umburana (Amburana Cearensis). Planta de grande porte e bem aromática semelhante 

ao cumaru, muito usada como anti-inflamatória ou para tratamento de problemas de pulmão, tomando seu chá e 

xarope. 

Ainda temo da família Euphorbiaceae tem o Pinhão-Roxo (Jatropha curcas L.), o formato da folha 

desta espécie é parecida com a folha do algodoeiro. Planta tóxica nas Folhas e Frutos. Folhas alternas, 

pecioladas, cordiformes, recortadas; flores em cachos. Fruto cápsula trilocular. Sementes de cor cinzenta por fora 

e branca por entro, ovais, com uma crista na ponta, e a Mamona (Ricinus communis L.), o seu principal produto 

derivado é o óleo de mamona, também chamado óleo de rícino. Embora seja usado na medicina popular como 

purgativo, este óleo possui largo emprego na indústria química devido a uma característica peculiar: possui uma 

hidroxila (OH) ligada na cadeia de carbono. Não existe outro óleo vegetal produzido comercialmente com esta 

propriedade. Essas  podem ser vistas em todo o Município. 

Outra árvore bem comum é o Pau Pereira (Platycyamus regnellii), da família Apocynaceae. Espécie 

pioneira de médio porte com altura variando entre 10 e 20 metros quando adulta. Sua madeira é moderadamente 

pesada, resistente e de boa durabilidade mesmo quando sob condições adversas. A madeira é própria para 

mobiliário, assoalhos, postes e dormentes. Ocorre praticamente em todo o Brasil. 

Contudo, três famílias têm as plantas “símbolos do nordeste”, a primeira é a caesalpinoideae 

representadas pela catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), árvore com 4 a 8 m, podendo chegar a 10 m e 
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diâmetro de até 50 cm, quando vegeta nas várzeas úmidas. No Seridó semiárido, se reduz a arbustos de menos de 

2 m e poucos centímetros de diâmetro na base. Apresenta casca viva de espessura delgada, cinza-claro, 

internamente bege-claro, às vezes levemente acastanhado. Suas folhas são bipinadas, bijugadas, e mais uma pina 

terminal, com 5 a 11 folíolos, alternos, obtusos, oblongos, coriáceos, com pelos escuros estrelados. Flores 

amarelas, dispostas em racemos. Sua madeira é usada para estacas, moirões e varas, na fabricação de carvão e 

lenha, bem como na confecção de cercas estivadas e cabos de ferramentas. É considerada boa para alimentar 

amimais quando jovem. As folhas, flores e cascas são usadas no tratamento das infecções catarrais, nas diarreias 

e disenterias.  

As outras famílias são a Cactaceae (Cactos), a sua flora é rica e utilizada pelo homem para diversos 

fins: medicinal, madeireiro, forrageiro e ornamental e a Bromeliaceae (Bromélias). Uma das principais 

características da família é a absorção de água e nutrientes através de escamas peltadas presentes nas folhas. 

Essas famílias no Município estão representadas pelo Mandacaru (Cereus jamacaru), Facheiro (Pilocereus 

piauhiensis), Xique-xique (Pilocereus gounellei), o Cactus (Opuntia cochenillifera), a Macambira (Bromelia 

laciniosa) e o Caroá (Neoglaziovia variegata), há em abundância o Quipá  (Tacinga inamoena), seus espinhos 

são curtinhos e na verdade são folhas, uma adaptação da planta ao clima seco para evitar a perda de água por 

transpiração. Todas são típicas de regiões mais secas, onde os solos são rasos e pedregosos. Muito utilizadas para 

alimentação animal na seca, e como ornamentação. 

Para o desenvolvimento das ações do projeto se fez necessário trilhar o seguinte roteiro: 

1º dia: Para geografia trabalhar o que é Semiárido e em ciências trabalhar a vegetação predominante da 

caatinga da região; 

1 momento: Utilizar o Datashow com mapas do Município. Explicar o que é o semiárido. Após, mostrar 

fotos de árvores/plantas endêmicas. 

1º momento: Fazer uma exposição viva com galhos de algumas plantas a fim de que os alunos tentem 

identificá-las, se necessários, reapresentar as fotos do slide. 

2º dia: Para avaliar a disciplina de Língua Portuguesa, redação ou literatura, trabalhar leitura e 

construções textuais, leitura e escrita;  

1 momento: Falar sobre a seca, do homem do campo e a falta de água.  

2º Momento: Pedir para que eles construam textos em forma de cordel, utilizando o conteúdo até o 

momento visto. 

3º dia: Em história trabalhar leitura e interpretação textual, através de pesquisa que envolva o processo 

histórico da caatinga e formação de identidade;  

1º Momento: Pesquisar em revistas, livros e Internet mais dados sobre a Caatinga, como: Povos que 

vivem, a história da região, os costumes e crenças. 

Pedir para que os alunos escrevam um poema sobre o que mais gostou na pesquisa. 

2° momento: Falar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Explicar o porquê precisamos 

conscientizar a sociedade sobre preservar nosso bioma a fim de garantir a nossa subsistência. 

4º dia: Levar os alunos para o campo. É hora de conhecer. Pedir para que eles fotografem o que mais lhe 

chamou a atenção. Abrir para perguntas. 

5º dia: Culminância: Apresentar no auditório ou pátio os trabalhos confeccionados durante a semana. 

Imprimir fotos coletadas na excursão, confeccionar cartazes para apresentar (ver figura 3). 
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Figura 3 – Mural com resultados da oficina realizada interdisciplinarmente com estudantes da escola. 

 
Fonte: Trabalho/pesquisa de campo, 2016. 

 

Foram utilizados os seguintes recursos: Data show; Mapas; Imagens da região; Folhas, flores, cascas e 

frutos quando puder; Revistas, livros, internet; Lápis de cor, papel sulfite, cola, papel quarenta ou cartolina, 

barbante para expor material, câmera fotográficas ou celulares; e Fotos. 

Quando se fala na interdisciplinaridade na geografia enquanto objeto de aprendizagem ver-se na prática 

que a geografia é uma ciência interdisciplinar, pois ao pensarmos em como se pode discutir sobre as diversas 

relações que ocorrem no espaço geográfico devemos identificar as diversas maneiras e formas de se 

compreender o espaço.  

Quando se fala em entender como ocorreu a formação de um determinado território leva-se em 

consideração seu processo histórico daí tem que realizar leituras acerca de questões sociais, culturais, políticas, 

econômicas, para que assim, possa entender sobre como se deu a formação desse território; outro exemplo é na 

forma de colocar no papel um determinado mapa, para isso são necessárias leituras, noções matemáticas, entre 

outras, então, dessa forma, nota-se que a geografia é sim uma disciplina interdisciplinar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fundamental que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos possam conhecer e utilizar 

esses procedimentos. A observação, descrição, experimentação, analogia e síntese devem ser ensinadas para que 

os alunos possam aprender a explicar, compreender e até mesmo representar os processos de construção de cada 

ambiente encontrados na natureza. Como é de suma importância o planejamento para a execução na pesquisa, a 

observação e construção das diferentes aglomerações cujas transformações se modificam, para tanto se faz 

necessário o estudo e o conhecimento da implantação dos pilares que são essenciais para cada indivíduo usar as 

novas tecnologias da comunicação em seu espaço de domínio.  
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O intuito da aplicação do projeto não foi apenas transmitir conhecimentos, mas também interpretar 

selecionar grandes quantidades na aprendizagem, mais muitas vezes contraditórias, pois somos bombardeados 

diariamente em analisar diferentes perspectivas e refazer as suas próprias opiniões mediante novos fatos de 

informações oriundos do cotidiano incentivando-nos a aprender a fazer envolver uma série de técnicas a serem 

trabalhadas. 

Quando se fala na interdisciplinaridade na geografia enquanto objeto de aprendizagem ver-se na prática 

que a geografia é uma ciência interdisciplinar, pois ao pensarmos em como se pode discutir sobre as diversas 

relações que ocorrem no espaço geográfico devemos identificar as diversas maneiras e formas de se 

compreender o espaço.  

Quando se fala em entender como ocorreu a formação de um determinado território leva-se em 

consideração seu processo histórico daí tem que realizar leituras acerca de questões sociais, culturais, políticas, 

econômicas, para que assim, possa entender sobre como se deu a formação desse território; outro exemplo é na 

forma de colocar no papel um determinado mapa, para isso são necessárias leituras, noções matemáticas, entre 

outras, então, dessa forma, nota-se que a geografia é sim uma disciplina interdisciplinar.  

O estudo da ciência Geográfica, diante das especificações e da grande importância para o exercício da 

cidadania no espaço em que vivemos, deve ser entendido pelos profissionais da educação, em geral, como a 

disciplina é capaz de dar ao sujeito as noções de um mundo globalizado no que se faz necessário que ela seja 

compreendida aos modos de vivência das diferentes sociedades existentes no mundo, fazendo relações com a sua 

própria sociedade estruturada e humanizada em seu espaço de convívio. Para tanto se faz necessário que projete 

primeiro seus métodos de pesquisa no que se refere aos seus planejamentos diante da história da humanidade 

sócio cultural.  

É fundamental que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos possam conhecer e utilizar 

esses procedimentos.  

A observação, descrição, experimentação, analogia e síntese devem ser ensinadas para que os alunos 

possam aprender a explicar, compreender e até mesmo representar os processos de construção de cada ambiente 

encontrados na natureza.  

Como é de suma importância o planejamento para a execução na pesquisa, a observação e construção 

das diferentes aglomerações cujas transformações se modificam, para tanto se faz necessário o estudo e o 

conhecimento da implantação dos pilares que são essenciais para cada indivíduo usar as novas tecnologias da 

comunicação em seu espaço de domínio.  

Não apenas reter e transmitir informação, mas também interpretar selecionar grandes quantidades na 

aprendizagem, mais muitas vezes contraditórias, pois somos bombardeados diariamente em analisar diferentes 

perspectivas e refazer as suas próprias opiniões mediante novos fatos de informações oriundos do cotidiano 

incentivando-nos a aprender a fazer envolver uma série de técnicas a serem trabalhadas. 
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RESUMO: O ensino de química deve ser abordado de forma investigativa e relevante. O presente 

trabalho teve como objetivo refletir a visão dos alunos á respeito do ensino de química, da série do 9º 

ano do ensino fundamental da Escola Municipal Coronel José Barros Paes do Agreste Alagoano, com 

a finalidade de se conhecer como se caracteriza o ensino de química e se o uso de experimentos 

facilitaria o interesse e a aprendizagem pela disciplina, bem como a metodologia de ensino do 

professor regente. Então, foi realizada uma pesquisa com oitenta e um (81) alunos da referida escola. 

O instrumento da pesquisa foi um questionário contendo cinco perguntas com alternativas. As 

perguntas fazem referências a sua visão sobre a química e como ela é abordada em sala de aula, 

trazendo ao aluno uma reflexão sobre a maneira como o conteúdo é trabalhado pelo seu professor e se 

o uso de experimentação no processo de ensino-aprendizagem de química pode facilitar a assimilação 

dos seus conceitos trabalhados pelo docente na sala de aula. De acordo com os resultados obtidos, foi 

constatado que os alunos conceituam a química como interessante e de difícil de compreensão, e a 

menor parte considera interessante e fácil de compreender, Ainda segundo os discentes, apesar do 

professor regente não explorar o uso de experimentos em sala, eles acreditam que podem facilitar a 

compreensão dos conteúdos abordados.  Constata-se que o ensino é realizado de forma 

descontextualizada, utilizando apenas o livro e giz, gerando desinteresse e rejeição pela química. 

 

PALAVRAS-CHAVE: química, ensino, experimentação. 

 

Teaching chemistry at the Municipal School Coronel José Barros Paes: the 

experience with 9th grade students 
 

ABSTRACT: The teaching of chemistry must be approached in an investigative and relevant way. The 

present work had as objective to reflect the students' vision regarding the teaching of chemistry, from the 9th 

grade elementary school series of the Municipal School Coronel José Barros Paes do Agreste Alagoano, in order 

to know how chemistry teaching is characterized and whether the use of experiments would facilitate interest 

and learning by discipline as well as the teaching methodology of the regent teacher. Then, a study was carried 

out with eighty-one (81) students of this school. The research instrument was a questionnaire containing five 

questions with alternatives. The questions make reference to their view on chemistry and how it is approached in 

the classroom, bringing the student a reflection on how the content is worked by their teacher and whether the 

use of experimentation in the teaching-learning process of chemistry can facilitate the assimilation of their 

concepts worked by the teacher in the classroom. According to the results obtained, it was found that the 

students conceptualize chemistry as interesting and difficult to understand, and the smaller part considered 

interesting and easy to understand. Also according to the students, although the regent teacher did not explore the 

use of experiments in room, they believe that they can facilitate the understanding of the contents covered. It is 

observed that the teaching is carried out in a decontextualized way, using only the book and chalk, generating 

disinterest and rejection by chemistry. 

 

 

KEYWORDS: chemistry, teaching, experimentation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino atual de química vem sendo abordado de maneira passiva do aprendiz, o aluno é 

tratado como mero ouvinte das informações que o docente expõe. As informações na maioria das 

vezes não se enquadram aos conhecimentos prévios que os discentes desenvolveram ao longo de suas 

vidas. E quando não existe conexão entre o que o aluo já sabe, e o que está estudando, não há 

aprendizagem significativa (GUIMARÃES, 2009; SILVA et al.,2016). 

A motivação, ou motivo é o que promove um indivíduo ou a põe em ação e proporciona 

mudança de curso (RIBEIRO et al.,2016).  Huertas (1997) afirma que a motivação é desencadeada por 

mecanismos psicológicos sendo originada por fatores afetivos e emocionais. O ensino de química está 

sendo abordado de maneira incorreta. Silva (2011) acrescenta que a metodologia vigente não é uma 

das melhores, muitos docentes não procura alterar as aulas tradicionais, por outras abordagens 

metodológicas eficientes, que motivem os alunos e torne a transmissão do conhecimento químico mais 

agradável. 

A importância da experimentação em sala de aula no ensino de química não deve ter somente 

como objetivo despertar o interesse dos alunos, mas também ajudar o professor a transformar o 

conhecimento até então tradicional, em um conhecimento lúdico, onde o aluno é capaz de assimilar o 

conteúdo dentro de sua rotina cotidiana através de aulas experimentais (BENITE et al.,2016). 

Um fato essencial, é que temos que ver a experimentação como algo que possa ter um sentido 

na vida do estudante, fazendo com que este se torne parte de seu cotidiano, facilitando o entendimento 

e permitindo que seu comportamento perante a sociedade possa evoluir. (FORTALEZA et al., 2016). 

Galiazzi et al (2001), acrescenta, as atividades experimentais são tidas como uma solução que precisa 

ser implementada que se possas alcançar a tão sonhada melhoria no ensino de ciências. 

Desta maneira, o objetivo do presente trabalho foi refletir sobre o ensino de química na Escola 

Municipal Coronel José Barros Paes, Craíbas-AL, bem como discutir a contribuição das aulas 

experimentais para a melhoria da aprendizagem. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho configura-se em uma pesquisa realizada com á aplicação de questionários, 

o qual teve como objetivo de pesquisa alunos de uma escola pública do Agreste Alagoano, Escola 

Municipal Tenente Coronel José Barros Paes, localizada na cidade de Craíbas-Al. Participaram no 

total oitenta e um (81) alunos todos do nono ano da referida escola. 

O instrumento de pesquisa foi um questionário contendo cinco perguntas objetivas, na qual 

tinha respostas com alternativas da pergunta realizada. Que permitiram conhecer como os alunos veem 

o ensino dos professores e sua aprendizagem, e interesse pela química. No roteiro das questões 

constavam perguntas que indagavam tanto sobre a realização de aulas práticas no ensino, quanto o 

interesse dos alunos pela química.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na visão dos estudantes a química é uma ciência interessante e difícil de compreender, uma 

parte afirma gostar de química. A grande maioria gosta de realizar aulas práticas. O professor regente 

não adota metodologias alternativas, como, aulas experimentais e a maior parte dos alunos afirma que 

as aulas práticas colaboram no processo de ensino-aprendizagem. 

Quando indagados sobre sua opinião a respeito da disciplina química, (64,20%) responderam 

que é uma disciplina interessante e difícil de compreender. (35,80%) responderam ser uma disciplina 

interessante e fácil de compreender. Já (0,00%) não responderam que é uma disciplina desinteressante 

e fácil de aprender e (0,00%) desinteressante e difícil de aprender. 

Pesquisa realizada por Santos et al (2016) em duas escolas de Sergipe sobre o grau de 

dificuldade e aprendizagem de química, respondem. Na primeira escola (63,03%) responderam ser 
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uma disciplina fácil, (10,00%) responderam difícil e (26,06%) afirmam ser razoável. Já na segunda 

escola (15,02%) responderam fácil, (24,02) difícil e (60,06%) afirmam ser razoável. 

As respostas para a pergunta 2 mostra que (59,26%) dos alunos gostam de química.(0,00%) 

não responderam que não gostavam e (40,74%) afirmam não gostarem de química. 

O ensino atual de química pouco tem contribuído na geração de jovens cidadãos críticos e 

autônomos, que saibam julgar as informações vindas da sociedade. Uma dificuldade no ensino-

aprendizagem dessa disciplina é a forma como a mesma vem sendo abordada, de forma 

descontextualizada, gerando desinteresse dos alunos (PAULETTI, 2017). 

As aulas de química devem ser compreendidas nos aspectos teoria e prática. Quando 

questionados sobre o gosto na realização de experimentos, (77,78%) responderam que gostam de 

realizar experimentos durante a aula. (4,99%) afirmam não gostar de atividades experimentais e 

(17,28) responderam que ás vezes. 

  Em relação à pergunta 4, se o professor utiliza experimentos em suas aulas (4,94%) 

responderam sim, (74,07%) responderam que o professor não utiliza essa metodologia. Já (20,99%) 

responderam que ás vezes. Estudo realizado por Souza (2014) em uma escola da cidade Campina 

Grande-PB mostra que apenas (10,00%) dos alunos afirma que seu professor utiliza experimentos ou 

leva seus alunos ao laboratório, e (90,00%) responderam que seu professor nunca ministrou aulas 

experimentais ou levou ao laboratório da escola. 

A experimentação possibilita o despertar o interesse e a motivação para estudo crítico dos 

resultados, contribuindo na extinção de obstáculos no processo de ensino-aprendizagem 

(GOLÇALVES & MARQUES, 2016). 

Em relação à concepção dos alunos sobre a importância das atividades experimentais 

ajudarem no ensino-aprendizagem (98,77%) responderam que essa abordagem metodológica auxilia 

no processo. (0,00%) não responderam que não facilita e (1,23%) responderam que auxilia ás vezes. 

Estudo realizado por Gomes et al (2016) em duas escolas da cidade Zé Doca- MA, sobre a importância 

da experimentação e materiais alternativos no ensino-aprendizagem de química mostra que (100%) 

dos entrevistados afirmam que os experimentos auxiliam na aprendizagem dessa disciplina tão temida 

pelos alunos nas escolas. 

Atualmente há obrigação de mudar o método tradicional, cada vez mais urgente, pois os 

alunos com o passar dos anos estão saturados com a forma que os docentes conduzem as aulas de 

química. A disciplina só tem sentido para o processo ensino-aprendizagem do aluno, se estiver ligado 

as suas atividades. Portanto, o aluno só aprende o que é funcional em sua vida. Dessa forma, os 

métodos tradicionais de ensino estão cada vez mais monótono. Diante das dificuldades apresentadas, é 

importante á implementação de mudança no ensino, para melhoria do desenvolvimento da 

aprendizagem de acordo com a LDB, bem como com o desenvolvimento do país (LIMA, 2016). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a química permanece na visão dos alunos como 

uma ciência interessante, porém, de difícil compreensão. A maior parte dos alunos gosta de atividades 

práticas, enquanto o professor não utiliza experimentos em suas aulas. Dessa maneira, para se obtiver 

êxito na aprendizagem dessa disciplina, seria indispensável aulas teóricas-práticas a fim de 

contextualizar o conhecimento e assim torna á química mais atraente. 
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RESUMO: O presente artigo se trata de uma pesquisa documental que tem como objetivo avaliar como a 

temática “Ensino de ciências por investigação” vem sendo discutida e trabalhada no currículo de um curso de 

pedagogia. Para tanto, fizemos análise do conteúdo em dois planos de disciplina de metodologia do ensino de 

ciências de uma universidade pública. Nesses termos, o substrato dos dados nos permitiu verificar que apesar da 

temática possuir enorme relevância na formação dos professores dos anos iniciais, pouca ênfase lhe é dada, pois 

é perceptível que não há menção objetiva do assunto na ementa, nos objetivos e nem mesmo nas referências 

postas nos planejamentos avaliados. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino por investigação, currículo, anos iniciais 

Inquiry for teaching: A thematic proposition for the courses of Pedagogy 

ABSTRACT: This article is about a documentary research whose objective is to evaluate how the theme 

"Teaching of sciences by research" has been discussed and worked on the curricula of the pedagogy courses. To 

do so, we did content analysis in two disciplinary plans of methodology of science teaching of a public 

university. In these terms, the substrate of the data allowed us to verify that although the theme has a great 

relevance in the teacher training of the initial years, little emphasis is given to it, since it is noticeable that there 

is no objective mention of the subject in the menu, in the objectives and not even in the References in the 

evaluated plans. 

 

KEYWORD: inquiry teaching; curriculum; early years 

 

INTRODUÇÃO  
 

Será que o currículo dos cursos de pedagogia está possibilitando aos acadêmicos o contato com 

conhecimentos didáticos que os permitam utilizá-los como ferramentas para promover a aprendizagem dos 

alunos de forma eficiente nos conteúdos de ciências e matemática? 

Pensando nesses argumentos, realizamos um estudo documental em dois planos de disciplina de 

metodologia do ensino de ciências de um curso de pedagogia no intento de analisar como a temática “ensino de 

ciências por investigação” vem sendo ministrada. O interesse em tal pesquisa é decorrente do fato da base 

nacional comum curricular (2016) estabelecer para o ensino de ciências o desenvolvimento de habilidades 

investigativas como forma de acesso aos conhecimentos científicos.  

Assim, apesar da base nacional comum curricular (2016) orientar o ensino de ciências pautado no 

letramento científico por meio das referências do ensino investigativo, e, apesar de haver diversas pesquisas 

como as feitas por Carvalho (2013) que nos mostram que o ensino por investigação é uma perspectiva de ensino 

que conduz o aluno a dinamizar sua aprendizagem em procedimentos próprios da cultura científica levando-o a 
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aprender ciências por meio do raciocínio proporcional, logo, da argumentação científica foi possível notar que a 

temática vem sendo pouco enfocada nos cursos de pedagogia. 

 

É possível notar algumas inquietações corriqueiras que circundam a prática do ensino por investigação, 

podemos citar duas delas como as mais questionadas pelos professores: Como trabalhar o rol dos conteúdos 

postos na base nacional comum curricular – BNCC (2016) através do ensino por investigação em tempo hábil as 

exigências das avaliações nacionais, visto que essa prática demanda a utilização de um maior tempo comparado 

ao ensino expositivo? Como o pedagogo, por ser um docente generalista, pode fazer uso coerente das estratégias 

do ensino por investigação para ensinar conceitos de física, química e biologia? 

Acerca do primeiro questionamento, acreditamos que o professor precisa ter em mente que o ensino por 

investigação não se trata de uma perspectiva de ensino com proposições didáticas diferentes das sugeridas pela 

base nacional comum curricular (2016), pois ao analisar as orientações do referido documento, na área de 

ciências da natureza, não é difícil perceber que todas as orientações possuem relações com os fundamentos 

teóricos e práticos do ensino por investigação. É tanto que a base nacional comum curricular (2016 p. 283, grifo 

nosso) enfoca que: 

Não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É 

preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em 

processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de 

investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade 

 

Assim, entendemos que apesar do ensino por investigação ir além do ensino de conteúdos conceituais, 

se ampliando para o ensino de procedimentos próprios da ciência, não prejudica a efetivação dos conteúdos 

postos na base nacional comum curricular (2016), pois, o ensino por investigação não é uma proposição paralela 

aos conteúdos de ensino, mas, uma estratégia que dinamiza a aprendizagem dos conteúdos a serem ensinados de 

forma alinhada ao universo próprio da ciência.  

Para discutir o segundo questionamento, que envolve a consideração da característica generalista do 

pedagogo se constituir em um empecilho ao ensino de conteúdos de ciências, trazemos as assertivas de Lima; 

Maués (2006) que nos dizem que diversas pesquisas já apontaram que os professores dos anos iniciais possuem 

parcos conhecimentos conceituais em ciências, mas, que enquanto pesquisadores não podemos nos manter em 

uma constante reiteração dessas afirmativas, uma vez, que elas já estão dadas a priori. 

Nesses termos, Lima; Maués (2006) alegam que é preciso retirar o foco da pergunta do que os 

professores dos anos iniciais não sabem ao ensinar ciências para o seguinte questionamento: Quais saberes tais 

professores mobilizam para ensinar quando os conteúdos conceituais lhes faltam. Na tentativa de responder esse 

questionamento, os autores alegam que há uma ideia de que o professor dos anos iniciais para ensinar conteúdos 

deva ser especialista nas diversas áreas do conhecimento. Contudo, acreditamos que nessa concepção residem 

pelo menos duas questões equivocadas. 

A primeira delas está na crença de que o ensino de ciências se resume ao ensino de conteúdos 

conceituais. Se esse realmente fosse o único objetivo do ensino de ciências nos anos iniciais, só caberia nas 
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formações dessas professoras [...] “ensinar física, química, biologia e astronomia para elas de modo que tenham 

um conhecimento especializado sobre essas disciplinas.” (LIMA, MAUÉS p. 167, 2006).  

Acreditamos que o ensino de conceitos de fato é importante para os alunos, pois através deles 

conseguimos entender de forma generalizada a explicação do funcionamento do mundo, porém, acreditamos 

também, que o professor deva em seu planejamento de aula levar em consideração outros tipos de conteúdos 

para não tornar a aprendizagem dos conteúdos de ciências mecânica, desprovida de sentido. É justamente dessa 

consideração que decorre a segunda questão equivocada, que se refere à crença de que todo foco das ações 

didáticas do professor está circunscrito ao ensino de conteúdos conceituais. 

Contra argumentando esse pensamento, acreditamos ser essencial pensar [...] “como, mesmo não tendo 

o domínio de conceitos científicos, as professoras prestam uma grande contribuição à formação de conceitos 

científicos nas crianças, preparando-as para etapas posteriores. (LIMA, MAUÉS p. 167, 2006). Tendo como base 

esse pensamento, se torna preciso fazer um exercício argumentativo sobre o posicionamento do que entendemos 

o que seja ensinar ciências nos anos iniciais. 

Assim, tomando nota do documento da base nacional comum curricular (2016) é visível que para 

colocar em andamento, de forma progressiva, as habilidades elencadas nas unidades temáticas em ciências, o 

professor deve utilizar estratégias que vão além do ensino de conceitos. De tal modo, é proposto que o docente 

utilize saberes que vão desde conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais até saberes pertinentes as teorias 

da aprendizagem. 

Ao contrário do que muitos pensam o professor dos anos iniciais não é, e nem muito menos, deva ser 

um especialista em diversas áreas do saber. O que esse segmento docente deve possuir são os conhecimentos 

acerca dos aspectos do desenvolvimento da aprendizagem, de modo, a respeitar a maturidade cognitiva infanto-

juvenil, e, dentro desses conhecimentos possuir a habilidade de utilizar estratégias de ensino que façam uso dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais no objetivo de desenvolver nos alunos estruturas mentais 

que, por sua vez, possibilitem progressivamente a aprendizagem dos diversos conteúdos de ensino. 

Afirmamos que a aprendizagem de conceitos de ciências nos anos iniciais é essencial, afirmamos ainda, 

que é fato consumado que os pedagogos possuem conhecimentos precários em tais conteúdos, mas, afirmamos 

também, que essa precariedade não é decorrente da formação do curso de pedagogia, pois é muito anterior a ela, 

ou seja, é uma herança de toda educação básica. 

Sendo assim, cabe ao professor diante do compromisso social que assumiu buscar minimizar a lacuna 

em conteúdos conceituais em um movimento de constante aperfeiçoamento profissional. Lembrando, que 

especificamente, nos conteúdos conceituais de química, física e biologia nos anos iniciais não cabe ao pedagogo 

ser especialista em cada uma dessas áreas, mas, dominar conteúdos básicos de modo a conduzir o aluno a 

perceber o mundo por meio de suas primeiras explicações científicas, que posteriormente serão ampliadas. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Para alcançar o propósito da presente pesquisa adotamos como procedimentos metodológicos de 

investigação a pesquisa bibliográfica e documental. Para Marconi; Lakatos (2006, p. 176) [...] “a característica 

da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo 

o que se denomina de fontes primárias.” 

Após fazermos uso da pesquisa bibliográfica realizamos a pesquisa documental. Como fonte 

documental, optamos pela análise de dois planos de disciplina de metodologia do ensino de ciências do curso de 

pedagogia de uma universidade pública. 

Como técnica de análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo. Assim, tendo em vista que “[...] a 

intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção [...]” 

(BARDIN, 2011, p. 44), analisamos sistematicamente a ementa, os objetivos, os conteúdos e as referências 

bibliográficas dos planos de disciplinas saberes e metodologia do ensino de ciências 1 e 2 no propósito de à luz 

dos pressupostos teóricos e práticos do ensino de ciências por investigação verificar na estrutura dos 

planejamentos ora mencionados como essa temática vem sendo abordada na formação dos professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na universidade pública pesquisada, a disciplina que tomamos como referencial de estudo é planejada sob a 

denominação de saberes e metodologia do ensino de ciências. A disciplina é ofertada em dois semestres letivos se 

constituindo como metodologia do ensino de ciências 1 e metodologia do ensino de ciências 2 com carga horária de 60 horas 

cada uma. De imediato, percebemos que a ementa da disciplina metodologia do ensino de ciências 1 não contempla de forma 

explícita a temática “ensino de ciências por investigação”.  

Assim, cabe destacar que a ementa do plano de disciplina em tela se preocupa com as discussões acerca do ensino 

de ciências em uma sintonia com os documentos legais, como as diretrizes curriculares nacionais e a Lei de Diretrizes e bases 

da educação 9394/96. Vejamos como se estrutura a referida ementa:  

Estudo das bases teóricas que norteiam o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, relacionando-o à prática pedagógica e aos instrumentos legais – LDB, 

DCN, ECA, RECNEI, no âmbito nacional, estadual e municipal. 

 

Verifiquemos um trecho dos objetivos do plano de disciplina analisado: 

Planejar, executar e avaliar atividades didáticas para o ensino de Ciências na escola 

fundamental – educação de jovens e adultos e pré-escolar, dentro das perspectivas 

progressistas da educação e das novas tecnologias. 

 

Apesar desse objetivo visar o planejamento, a prática e a avaliação de atividades didáticas no ensino de ciências, 

não encontramos ao menos, indícios no plano de disciplina de que a temática “ensino por investigação” foi discutida com os 
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alunos de forma intencionada. Essa evidência decorre do fato do conteúdo programático ser organizado em duas unidades de 

ensino e em nenhuma delas ser listada de forma objetiva a temática que aqui trazemos para discussão. 

Não obstante, nas referências encontramos uma obra que propõe discutir o ensino de ciências no ensino 

fundamental na proposição de atividades do conhecimento físico, esse livro é intitulado “Ciências no Ensino Fundamental: O 

Conhecimento Físico (1998)”. É certo que essa obra é organizada por Anna Maria Pessoa de Carvalho, que é uma das autoras 

mais renomadas na temática do ensino por investigação, porém, apesar do livro abordar atividades com foco na investigação, 

não tem como objetivo central discutir os fundamentos teóricos da temática, que aqui estamos discutindo, pois seu foco está 

mais em levar para os professores dos anos iniciais as ideias que estruturam atividades do conhecimento físico.  

É claro que a estrutura dessas atividades do conhecimento físico é organizada nos pressupostos do ensino por 

investigação, mas, se compartilharmos da ideia de que [...] “Educar é uma tarefa complexa que requer posicionamento teórico 

e método de ação. Um condiciona o outro. (SANTOS 2012, p. 01), bem como da ideia de que [...] “Desde que tenha 

assumido uma postura teórica sobre o ato de ensinar, resta ao mestre encontrar os métodos derivados de seu posicionamento 

teórico.” (SANTOS 2012, p. 01) não será difícil perceber que nenhuma prática didática é neutra, e que por isso, todas elas 

possuem um entendimento de homem e sociedade. 

 Ainda se levarmos em consideração que o plano de disciplina que tomamos como estudo é de 2017, tão logo, 

concluiremos que se a temática “ensino por investigação” tivesse relevância no planejamento, certamente, encontraríamos 

livros mais atuais que discutem tanto os fundamentos teóricos como práticos do ensino por investigação, a título de exemplo, 

podemos citar a obra “Ensino de ciências por investigação: Condições para implementação em sala de aula” de Carvalho 

(2013) que é um dos clássicos mais conhecidos da temática. 

Já na disciplina saberes e metodologia do ensino de ciências naturais 2, da mesma universidade, é possível 

encontrar elementos que nos levam a acreditar que os alunos tiveram contato, ainda que superficial, com a temática “Ensino 

de ciências por investigação”. Essa alegação surge de algumas evidências, são elas: o conteúdo programático traz uma 

preocupação em fazer discussões acerca das abordagens metodológicas do ensino de ciências; nos objetivos há o ideal de 

planejar, avaliar e executar atividades didáticas em ciências dentro das perspectivas progressistas de educação; nas 

referências encontrarmos três obras que tratam conteúdos do conhecimento físico nos anos iniciais. 

Visto que no planejamento de disciplina há presença de três obras que tratam da experimentação com conteúdos de 

física na educação básica, e, visto que, o ensino por investigação é uma abordagem de ensino dentro da perspectiva 

progressista e bastante tratada pelo viés dos conteúdos de física, acreditamos que mesmo de forma não intencionada, em 

algum momento, os alunos estudaram fundamentos teóricos e práticos do ensino por investigação. 

Cabe destacar que algumas referências se repetem nos dois planos de disciplina, destacando apenas duas delas: 

BIZZO, N. Ciências Fácil ou difícil (1999) e CARVALHO, A. M. P. etal. Ciências no Ensino Fundamental: O Conhecimento 

Físico (1998). Assim, tendo em vista que na disciplina saberes e metodologia do ensino de ciências naturais 1 por meio do 

livro Ciências no Ensino Fundamental: O Conhecimento Físico (1998) os alunos de alguma forma entraram em contato com 

discussões de planejamentos de aulas de ciências com características investigativas, defendemos que para dar uma maior 

ênfase a temática, que aqui tomamos como objeto de estudo,  seria importante explicitar de forma direta e mais aprofundada a 

discussão do ensino por investigação no plano de disciplina de metodologia do ensino de ciências naturais 2. 

Isso implica afirmar que a temática “ensino por investigação” deveria constar expressamente no conteúdo 

programático e como forma de sincronia a esse conteúdo, referências atuais que tratam o assunto em seus fundamentos 

teóricos também deveriam ser contempladas, pois se quisermos formar docentes com clareza em seus objetivos de ensino é 

importante levarmos para discussão os princípios epistemológicos norteadores da prática pedagógica. 
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Mediante as considerações feitas acerca dos dois planos de disciplinas analisados, pensamos que a temática “ensino 

por investigação” deveria receber uma maior atenção, dedicando a ela, de maneira objetiva, tempo e espaço para discussões 

acerca de seus fundamentos. Essa afirmação ganha plausibilidade ao levarmos em consideração as orientações da Base 

Nacional Comum Curricular (2016 p. 274) ao afirmar que os alunos do ensino fundamental […] “sejam progressivamente 

estimulados e apoiados no planejamento e na avaliação cooperativa de atividades investigativas, bem como no 

compartilhamento dos resultados dessas investigações.” 

 

 

CONCLUSÃO  
 

Verificando o quanto as proposições da base nacional comum curricular (2016) estão alinhadas aos 

pressupostos do ensino de ciências por investigação e verificando os reflexos positivos dessa perspectiva de 

ensino na aprendizagem dos alunos, só nos resta lamentar o fato dessa temática não ter recebido maior relevância 

no currículo do curso de pedagogia ora analisado. 

Permitimo-nos fazer essa afirmação, ao passo que inferências acerca de elementos não ditos, mas 

subentendidos na organização estrutural dos planos de disciplina “saberes e metodologia do ensino de ciências 1 

e 2” nos revelou  que os alunos até tiveram contato com discussões do ensino por investigação, porém, em um 

nível de profundidade muito aquém se comparado ao grau de importância impressa na base nacional comum 

curricular (2016) e nas pesquisas que já nos provaram o quão é eficiente essa perspectiva de ensino no processo 

de aprendizagem dos alunos.                               
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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi caracterizar os cursos presenciais de graduação em enfermagem do 

estado de Alagoas. A metodologia aqui utilizada foi uma pesquisa documental, de abordagem quantitativa, com 

base em dados do cadastro de instituições de ensino superior do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e 

ainda nos dados de domínio público disponibilizados nos sites das próprias instituições educacionais.As 

variáveis estudadas foram: turnos de oferta (matutino, vespertino, noturno), carga horaria (semestral e total), 

diploma conferido (licenciatura ou bacharelado), categoria administrativa (privativa ou pública), instalações 

físicas (própria ou não), regime letivo, organização acadêmica (universidade, centro universitário, faculdade 

integradas, faculdade, instituto ou escola superior), data de início de funcionamento do curso, modalidade 

(presencial ou semipresencial), avaliação do MEC e último conceito ENADE (Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes. Constatou-se que a formação em enfermagem no estado de Alagoas acontece em curso 

presencial, de habilitação de bacharelado, em geral em IES de categoria privada com fins lucrativos, localizada 

na sua grande maioria no município de Maceió, funcionando em turnos parciais atendendo os três turnos, na sua 

grande maioria em períodos matutino e noturno, com carga horária mínima: 4.000 horas presenciais, as quais são 

divididas em 10 períodos. Face aos dados levantados por esta pesquisa disponibilizados pelo cadastro das 

instituições de ensino superior do MEC todas elas compartilham do mesmo objetivo que é proporcionar ao seu 

aluno uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-o para o exercício dessa profissão, 

com base no rigor científico e intelectual pautado em princípios éticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino superior de enfermagem. Formação inicial de enfermagem. História de 

enfermagem em Alagoas.  

 

Nursing Training in Alagoas: a profile of undergraduate courses 
 

ABSTRACT: The objective of this research was to characterize the classroom undergraduate courses in 

nursing in the state of Alagoas. The methodology used here was a documentary research, with a quantitative 

approach, based on data from the register of higher education institutions of the Ministry of Education and 

Culture (MEC) and public domain data available on the websites of the educational institutions themselves.For 

studied variables: Supply shifts (morning, afternoon, evening), hourly load (semester and total), diploma 

conferred (Bachelor's or baccalaureate degree), administrative category (private or public), physical facilities 

(own or otherwise), school regime, academic organization (university , College or university, integrated college, 

college, institute or higher school), start date of the course, modal (attendance or semi-attendance), evaluation of 

the MEC and last concept ENADE (National Student Performance Exam).  It was verified that nursing education 

in the state of Alagoas happens in face-to-face, with a baccalaureate degree, usually in a private for-profit HEI, 

located mostly in the municipality of Maceió, working in partial shifts attending the three Shifts, mostly in the 

morning and night, with a minimum workload: 4,000 hours in person, which are divided into 10 periods. In view 

of the data collected by this research made available by the MEC higher education institutions, all of them share 

the same objective as to provide their students with a generalist, humanistic, critical and reflexive education, 

qualifying them for the exercise of this profession, based on In scientific and intellectual rigor guided by ethical 

principles 

 

KEYWORDS: Nursing higher education. Initial nursing formation. Nursing history in Alagoas. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo Rodrigues (2007) a licenciatura e/ou ensino em enfermagem perpassa por diversas 

transformações, desde década do século XX e até os dias atuais com a intenção de adaptarem-se as legislações de 

ensino superior na área da saúde. Exigindo assim das instituições e seu corpo docente competências para 

dominar questões pedagógicas e da mesma maneira buscarem o exercício e participação politica.   
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Nos últimos anos, diversas foram as transformações vivenciadas pelos Estados-nação sendo possível 

visualiza-las em diversos seguimentos, entre eles o da educação superior.  

De acordo com Spessoto e Real (2012) é nesta percepção, que transformações ocorrem sejam elas nas 

abordagens metodológicos de ensino, na estrutura curricular, nas formas e interações de trabalho, contribuindo-

se assim para um melhor processo de formação profissional e no campo do currículo. Um dos setores com tais 

mudanças presente no Brasil são as áreas da educação e de saúde, com um proposito oficial alterações 

curriculares nos cursos de graduação, incluindo o de enfermagem aqui citado. 

Segundo o artigo publicado em 2002 de autoria de Dell’acqua e Miyadahira descreve que em 1962 o 

Conselho Federal de Educação (CFE) do Brasil com o parecer de n
o
 271/62, introduziu no ensino superior o 

Currículo Mínimo (CM). Acreditando-se que seria possível corrigir as lacunas dos conteúdos, introduzindo-se a 

fundamentação clinica e a saúde publica. Contudo a Reforma Universitária modificou o parecer de n
o
 193/72 

alterando novamente a estrutura do CM. Sendo assim, só em 1996 com publicação da Lei de Diretrizes e Bases 

Curriculares (LDB), pelo o artigo 53 e inciso II serem adotadas as diretrizes curriculares no lugar do CM, 

permitindo as Instituições de Ensino Superior (IES) que elaboram seu próprio projeto politico pedagógico de 

acordo com os seus próprios interesses institucionais.  

De acordo com Silva (2012) as IES de enfermagem a partir da divulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, ocorreu um aumento no desenvolvimento da pesquisa, extensão e formação em conjunto com sistema 

público de saúde.No entanto, com a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das IES 

alcançada com a LDB e a uma tênue regulação da educação superior no País, trouxe um possível questionamento 

acerca da expansão do ensino superior no Brasil, pois no fim da década de 1990 a graduação em enfermagem 

tinha 5.000 vagas, já no inicio de 2000 ofertava cerca de 35.000. 

Diante disto, percebeu-se a necessidade de se identificar quais são os perfis dos cursos de graduação em 

enfermagem no estado de Alagoas. Podendo contribuir assim, para uma melhor qualificação dos profissionais 

em enfermagem, seja docente ou assistencial, sendo esta, a questão que norteia esse trabalho de conclusão de 

curso de bacharelado em enfermagem.  

A abordagem desta temática, justifica-se a partir de que a educação em enfermagem não é imóvel e está 

sujeita a mudanças contínuas. Sob essa ótica, percebe-se que, a educação em enfermagem faz parte de um 

processo contínuo de  

formação. Salienta ainda que, durante as buscas nos bancos de dados de acesso gratuito, poucos trabalhos 

foram localizados sob esta perspectiva, dos quais muitos têm seu objeto de estudo direcionado as diretrizes 

curriculares, percebendo assim que há uma possível lacuna ou uma ausência de interesses por parte da 

comunidade científica nesta temática. 

Desse modo, torna-se pertinente responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o perfil dos cursos de 

graduação em enfermagem no estado de Alagoas? Essa graduação tem como proposta do Ministério da 

Educação formar um enfermeiro com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios 

éticos. Onde as IES possuem Carga Horária Mínima: 4.000 Horas presenciais, as quais são divididas em 10 

períodos, atendendo os três turnos. Com carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá 

totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total (FERNANDES, 2012). 

 Desta forma a presente pesquisa de dados secundários teve como objetivo primário caracterizar os cursos 

presenciais de graduação em enfermagem do estado de Alagoas. E secundários verificar se esses cursos atendem 

as diretrizes do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e sua última avaliação; identificar o último conceito 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) de cada curso pesquisado; quantificar os cursos 

ofertados e sua distribuição geográfica por município; mapear as variáveis turnos de oferta (matutino, vespertino, 

noturno), carga horaria (semestral e total), diploma conferido (licenciatura ou bacharelado), categoria 

administrativa (privativa ou pública),organização acadêmica (universidade, centro universitário, faculdade 

integradas, faculdade, instituto ou escola superior), data de início de funcionamento do curso, modalidade 

(presencial ou semipresencial).      

 

 

METODOLOGIA 
  

Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo, documental, de abordagem 

quantitativa, a partir dos dados do Cadastro das Instituições de Ensino Superior do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e ainda dados de domínio público disponibilizados nos sites das próprias instituições de ensino.  

Segundo a Portaria n° 1.885, do MEC (Brasil, 2002b, p. 1), este instituto é o órgão gestor de tal cadastro, 

definido como um “sistema informatizado que permite à população acessar as informações relativas às 

instituições de educação superior vinculadas ao Sistema Federal de Ensino ou ao Sistema Estadual de Ensino”. 

Seu conteúdo está disponível no site do INEP (www.inep.gov.br). 

http://www.inep.gov.br/


ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

852 

          E de maneira suplementar nos sites das seguintes IES: Centro Universitário Cesmac - CESMAC, 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT, Faculdade Cesmac do Sertão - CESMAC, Faculdade da Cidade de 

Maceió – FACIMA, Faculdade Seune - SEUNE, Faculdade de Tecnologia de Alagoas – FAT/AL, Centro 

Universitário  Maurício de Nassau de Maceió-UNISSAU, Faculdade Raimundo Marinho – FRM, Faculdade 

Regional Brasileira - FARB , Faculdade São Vicente – FASVIPA, Universidade Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas – UNCISAL, Universidade Federal de Alagoas – UFAL – Campus Maceió e Campus Arapiraca, 

Estácio de Alagoas – FAL. Assim como de outras fontes de domínio público que possam enriquecer a pesquisa. 

Onde foi analisados 14 IES de graduação em Enfermagem cadastradas no MEC. Através do INEP e nos 

sites das próprias instituições de ensino. Serão incluídos os cursos de enfermagem de instituições de ensino 

superior   de Alagoas cadastradas no portal do INEP/MEC e excluídas as instituições que não estiverem 

cadastradas no site do INEP/MEC.   

A elaboração, desenvolvimento e conclusão deste trabalho foram divididas várias etapas, dentre elas: 

delineamento do projeto de pesquisa e submissão a equipe docente de Metodologia da Pesquisa II e Seminário de 

Pesquisa I. 

Um banco de dados foi  formado incluindo as seguintes variáveis, dentre elas  dados institucionais: 

período em que se Iniciou o curso de enfermagem, carga horária, modalidade de ensino (presencial “integral” ou 

um único turno), turnos de oferta (matutino, vespertino, noturno e/ou integral), regime letivo (semestral ou 

anual), categoria administrativa (pública ou privada), organização acadêmica (universidade, faculdade, centro 

universitário, faculdades integradas ou instituto/escola superior), tipos de incentivos a pesquisa, identificar o 

último conceito ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e as últimas avaliações do MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) de cada curso pesquisado; localização das IES (por Município de 

funcionamento e região) e tipo de diploma conferido (bacharelado ou licenciatura em enfermagem). 

   A análise dos dados foi realizada por meio da verificação da distribuição de cada variável, após o 

cruzamento e correção dos erros de digitação dos dados, as análises descritivas foram realizadas com auxílio do 

software Microsoft Office Excel@, versão 2007. Os resultados serão apresentados em tabelas de frequências de 

gráficos do tipo, histogramas, tabela. Tendo seus resultados discutidos com auxílio da literatura pertinentes. 

A socialização dos resultados da pesquisa se deu por meio da redação de um artigo científico nos modos 

da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, defesa pública da pesquisa como trabalho acadêmico de 

conclusão do curso de Enfermagem do Centro Universitário Cesmac e submissão a um periódico de 

Enfermagem.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

     Com relação ao número de cursos, foram identificados 14 IES. A Tabela 1 apresenta a distribuição 

geográfica dos cursos no estado de Alagoas. Verificou-se que a maioria deles se encontra no município de 

Maceió (n = 10; 71.42%), seguido por Arapiraca que correspondem a (n= 02;14.20%), já o município de Pão de 

Açúcar e Palmeiras dos Índios são as que apresentam a menor quantidade (n= 01;7.14%). Nenhum outro 

município alagoano abriga curso de enfermagem. Esses resultados são dados coletados no site do e-MEC. 

 

 

Tabela 1- Distribuições geográficas dos cursos de enfermagem em Alagoas. 

 

Municípios                                                      n                                                                       % 

Maceió                                                             10                                                                 71.42 

Palmeira dos índios                                          1                                                                   7.14  

Arapiraca                                                          2                                                                  14.28 

Pão de Açúcar                                                  1                                                                    7.14 

      Total                                                         14                                                                   100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

    De acordo com a UNESCO (2000), a distinção entre países ricos e pobres é feita pela capacidade de 

produzir ou não o conhecimento cientifico, esta necessidade do conhecimento, tornando-se um ponto essencial 

para sociedade. Por isto, não se pode ter nenhum desenvolvimento adequado em qualquer país que seja, “sem a 

existência de instituições de educação superior, de ciência e tecnologia, com uma massa crítica de 

pesquisadores”. Isso reforça o discurso social da necessidade da interiorização de IES para que a socialização do 

conhecimento científico e a formação profissional alcance um segmento da população até o momento esquecida.  

Evidencia-se, assim, que as instituições superiores com cursos que propiciam formação de enfermeiros 

generalistas, predominantemente privadas – como será apresentado mais adiante – buscam os municípios mais 
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ricos do estado para se instalarem. É mantida, dessa forma, a lógica de uma educação superior voltada para o 

mercado, e não necessariamente para as necessidades da população: busca-se o lucro onde o capital se concentra. 

Com relação ao prazo esperado para integralização (tabela 2), predomina o período de 10 semestres ou 5 

anos referente ao curso bacharel de Enfermagem, contudo não foi identificado nenhum curso com a habilitação 

em licenciatura.  

 

 

Tabela 2. Características gerais dos cursos de graduação em enfermagem em Alagoas  

 

 

Variáveis n % 

Prazo para integralização 

   Do curso-semestres. 

   
 

   
Regime letivo 

Semestral 14 

10

0% 

 Anual 

  

 Total 14 

10

0% 

Turnos de oferta 
Matutino e Noturno 1 

7,1

4% 

 
   

 Noturno 

  
 Integral 

  

 Matutino 5 

35,

71% 

 
   

 Vespertino e Noturno 

  

 Todos 2 

14,

28% 

 
   

 Matutino e Vespertino 4 

28,

57% 

 
   

 Vespertino 2 

14,

28% 

 
   

 Total 14 

10

0% 

 
   

Organização Acadêmica 
Universidade 3 

21,

42% 

 
   

 Faculdade 8 

57,

14% 

 
   

 Centro Universitário 3 

21,

42% 

 
   

 Faculdade integrada - - 

 
   

 

Instituto Superior ou escola 

superior - - 

 
   

 Total 14 10
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0% 

Categoria Administrativa-

Síntese Privada   11 

78,

57% 

 
   

 Pública 3 

21,

42% 

 
   

 Total 14 

10

0% 

Categoria Administrativa 

Privada-filantrópica     

 

  

 
 

   

 Pública federal 2 

14,

28% 

 
   

 

Privada-comunitária-confessional-

filantrópica - - 

 
   

 Privada comunitária - - 

 
   

 Pública estadual 1 

7,1

4% 

 
   

 Privada-comunitária- filantrópica - - 

 
   

 Privada-confessional 11 

78,

57% 

 
   

 Total 14 

10

0% 

 

___________________________________________________________________________ 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No que se refere aos turnos de oferta (tabela 2), verifica-se que a maioria dos cursos funcionam em turnos 

parciais. Assim consta que 5 (35,71%) oferecem vagas no período matutino, 1 (7,14%), no noturno, 2 (14,28%), 

em todos os turnos, 4 (28,57%), matutino e vespertino, 2 (14, 28%) vespertino. A organização de turno mais 

adotada é o matutino e noturno. É importante ressaltar que cada turno corresponde a uma turma diferente.   

Se considerados fora de contexto, os resultados descritos no parágrafo anterior parecem relevar uma 

diferença não tão significativa no que se refere ao oferecimento dos cursos no período matutino e vespertino. 

Contudo é sabido que a formação inicial de enfermagem em Alagoas ocorre predominante no período matutino.  

Os resultados colhidos não permitiram vislumbrar o fato de que muitos cursos apesar de abrirem vagas 

(algumas vezes muitas vagas) no período matutino, acabam por não preenchê-las, mantendo uma menor 

quantidade de estudantes matriculados nesse turno, levando a hipótese de que isto ocorra em virtude de que 

muitos desses alunos sejam trabalhadores.  

No tocante à organização acadêmica (Tabela 2), verifica-se a prevalência das faculdades (n = 8; 57.14%) 

no oferecimento de cursos de graduação de enfermagem em Alagoas. As universidades configuram apenas 

21.42% (n =3), e a demais organização, constituem cerca de 21.42% do total (n = 3). Segundo Lema (1999, p. 

32), com a Reforma Universitária de 1968, “o ensino deveria ser ministrado nas universidades e só 

excepcionalmente em escolas isoladas, para que pudesse estar mais vinculado à pesquisa”. Porém, de acordo 

com Freitag (1980, como citado por 

Lema, 1999, p. 32), “o que deveria ser exceção virou regra, e o número de faculdades isoladas cresceu 

mais que os cursos criados nas universidades”. O quadro parece ter se modificado, muito embora o número de 

faculdades isoladas cresça a cada ano, especialmente a partir de 1999.  

Com relação à categoria administrativa, constata-se que a maioria absoluta dos cursos se localiza em 

instituições privadas (n = 11; 78,57 %). As públicas constituem apenas 21,42 % do total (n = 3). A Tabela 2 
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apresenta uma especificação desses resultados. Verifica-se que, entre as instituições privadas, prevalecem as 

“particulares em sentido estrito”, com (n=11; 78,57%) e pública estadual (n= 1; 7,14%), públicas federais (n=2; 

14,28%). 

Dados da pesquisa ao que se refere o último conceito ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes) e a última avaliação do MEC (Ministério da Educação e Cultura), disponibilizados nos sites 

informam em relação as notas do ENAD, 6 IES estão SC (sem conceito), 2 (nota 2), 3 (nota 3) e 3 (nota 4). 

Resultados das notas do MEC informa que: 10 IES recebem notas (3), 1 (SC) e 3 (4) 

 

              Gráfico 1: Data de início dos cursos de graduação em enfermagem em AL. 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O gráfico aponta as datas de início dos cursos em ordem anual de cada IES, onde o primeiro curso iniciou 

no ano de 1974 na UFAL campus Maceió; 1998 CESMAC; 2004 FAL; 2006 UFAL campus Arapiraca; 2007 

FASVIPA e UNIT; 2008 UNCISAL; 2009 SEUNE; 2011 CESMAC sertão, FAT, UNISSAU, FRM; 2014 

FACIMA; 2016 FARB. 

Segundo Lino et al (2011), as pesquisas relacionadas a formação em enfermagem no cenário brasileiro, 

são primordiais para progressiva melhoria das escolas e para o planejamento de ações de acompanhamento e 

monitoramento desses cursos em nível superior. Neste sentido a região Sul do país é onde se concentra a maior 

parte dos integrantes dos grupos de pesquisa desta temática, que em geral são portadores de titulação como 

mestrado e doutorado chegando a 86% dos membros, encontrando-se uma mínima presença de estudante de 

graduação nesta linha de pesquisa.  

Sob esta ótica, Fernandes et al (2013), ressalta que as mudanças processuais na formação do enfermeiro, 

reafirmam a obrigação dessas IES de formarem profissionais enfermeiros preparados para acolher às 

necessidades ampliadas de saúde, contribuindo para uma sólida formação, destacando a importância da 

diversidade de cenários de aprendizagem. 

Dentre os dispositivos legais posteriores à LDB, merece destaque o Decreto nº 2.306/97, que definiu a 

necessidade da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, apenas para as universidades. As demais 

instituições de ensino não necessitariam dedicar-se à pesquisa, o que evidenciou uma formação deslocada do 

eixo da indissociabilidade do ensino com a pesquisa e com a extensão [...], (Fernandes, 2012, 395).  

Sendo assim, Rocha e Nunes (2013), enfatiza a relevância da evolução do crescimento do número de 

cursos de enfermagem no Brasil, que em 2004 era de 415 cursos já em 2008 somava-se 679 cursos, entendendo 

que, o crescimento dos cursos de enfermagem deveria ser de forma ordenada e organizada, pois a abertura de 

vagas em regiões sem estrutura física, profissionais com qualificação adequada e sem demanda para manter um 

curso da área da saúde, possa ser uma problemática para profissão. 

Ressaltando ainda que, até então a enfermagem está na lista dos cursos que mais se expandiram no 

período, tal fato coloca em crítica a qualidade do ensino desenvolvido por estas instituições e a sistemática 

pública para autorização e reconhecimento de desses cursos.  

Fernandes (2012), ressalva que a problemática não está apenas no quantitativo de instituições, mais sim, 

na expansão de cursos/vagas, desarticulada dos cenários das práticas, que por fezes influenciadas pelo 

capitalismo agrega em suas salas de aula um número de alunos maior do que o suportado pela própria 

instituição.  Sendo importante pontuar que a uma real necessidade de enfermeiros no mercado, mas que 

esses profissionais sejam formados num padrão que preencha os requisitos necessários ao atendimento de 

qualidade à saúde. 
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Sabendo disto, Galleguillos e Catani (2011), define quais os indicadores utilizados para avaliação da 

educação superior, que são à qualificação e à dedicação docente, à infraestrutura e as variáveis de processo, 

como métodos de ensino, organização curricular e gestão acadêmica. (Gurgel, 2010), declara que, 2010 já era 

visível perceber que estes movimentos avaliativos, traçavam percursos de consolidação rumo à melhoria da 

qualidade do ensino, originando o processo de reestruturação produtiva das instituições. 

Por Gurgel (2010), este conjunto de movimentos avaliativos direciona a Universidade para um novo foco 

em busca da qualificação da educação brasileira por todos os níveis, embora a autora descreva também que, na 

opinião do Ministro da Educação na época, Fernando Haddad, defina que este movimento exija muitas 

providências para que possa tornar-se sustentável.  

De acordo com Fernandes e Rebouças (2013), os elementos essenciais para estabelecer os parâmetros que 

irão definir um perfil acadêmico e profissional com competências, habilidade e conteúdos, devem conter as 

estratégias que articulem o saber (os conteúdos), o saber fazer (atitudes/habilidades) e o saber conviver 

(competências), dentro de uma perspectiva e abordagens contemporâneas de formação. 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Face aos dados levantados por esta pesquisa disponibilizados pelo cadastro das instituições de ensino 

superior do MEC e ainda dos dados de domínio público disponibilizados nos sites das próprias instituições de 

ensino, e resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Todas elas compartilham do mesmo objetivo que 

é proporcionar ao seu aluno uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-o para o 

exercício dessa profissão, com base no rigor científico e intelectual pautado em princípios éticos. Vale 

acrescentar que tal perspectiva é inclusive uma recomendação pública das diretrizes curriculares da resolução 

cne/ces nº 3, de 7 de novembro de 2001.   

Outro achado comum, a menos no discurso, em todas as instituições aqui investigadas é formar um 

profissional capaz de conhecer e intervir nos problemas ou situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos 

seus determinantes. Com competência e habilidades para atuar, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano e sempre em sintonia com 

princípios do Sistema Único de Saúde - SUS.  

Ao realizar a presente investigação constatou-se que a formação em enfermagem no estado de Alagoas 

acontece em curso presencial, de habilitação de bacharelado, em geral em IES de categoria privada com fins 

lucrativos, localizada na sua grande maioria no município de Maceió, funcionando em turnos parciais atendendo 

os três turnos, na sua grande maioria em períodos matutino e noturno. Ofertando muitas vagas no processo 

seletivo, com carga horária mínima: 4.000 horas presenciais, as quais são divididas em 10 períodos. Com carga 

horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total, 

e nas avaliações institucionais obtém o conceito médio. 
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APÊNDICE- QUESTIONÁRIO 

 

 

  
FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM EM ALAGOAS: um perfil dos cursos de graduação 

 
(Roteiro para coleta de dados) 

 

 

 

 

 

 

IES: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

O curso da Instituição de Ensino Superior atende as diretrizes do MEC (Ministério da Educação e 

Cultura).    (  ) sim         (   ) Não 

 

Qual o ultimo conceito do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) nessa instituição?         

(  )0     (  )1    (   )2      (  )3     (  )4       (  )5 

 

Qual a última avaliação do MEC (Ministério da Educação e Cultura) no curso de enfermagem nessa 

instituição?    (  ) 0   (  )1   (  ) 2   (  )3   (  )4   (   )5. 

 

Turnos que a mesma oferta: (   ) Matutino  (   ) Vespertino (   )  Noturno  (  ) Integral   

 

Carga horaria:     Semestral: _______              Total:________ 

 

Diploma conferido: Licenciatura (    ) Bacharelado(  ) Licenciado/Bacharelado (   ) 

 

Regime letivo, organização acadêmica: Universidade (   ) Centro universitário (  ) Faculdade Integradas(    ) 

Faculdade (   )  Instituto(    )   ou Escola Superior(    ) 

 

Data de início de funcionamento do curso:_____________. 
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RESUMO: Compreender a cidadania através do ensino escolar é importante para o ser humano, sendo através 

dessa que o mesmo exercerá seus direitos. O presente trabalho tem como objetivo analisar a questão da Cidade 

como Espaço para formação da cidadania. Iremos abordar categorias referentes à Geografia, como território e 

cidade. Ainda irá ser abordado o papel da cidade relacionado a tantos outros elementos que compõem todo o 

conceito de cidadania. Para chegar ao objetivo utilizou-se como referencial teórico e bibliográfico livros, artigos 

e meios eletrônicos relacionados à discussão. Para tanto a discussão busca esclarecer a importância que a cidade 

exerce na formação do indivíduo enquanto cidadão. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadão, Território, Paisagem 

Geography and Education: The City as a Space for the Formation of 

Citizenship in Medium Education 

ABSTRACT: Understanding citizenship through school education is important for the human being, through 

which the same will exercise their rights. The present work aims to analyze the issue of the City as a Space for 

the formation of citizenship. We will address categories related to Geography, such as territory and city. The role 

of the city related to so many other elements that make up the whole concept of citizenship will still be 

addressed. To reach the objective, books, articles and electronic means related to the discussion were used as 

theoretical and bibliographic references. For this the discussion seeks to clarify the importance that the city 

exerts in the formation of the individual as a citizen. 

KEYWORD: Citizen, Territory, Urban 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A cidadania é o direito do cidadão de exercer seus direitos, tais como também solicitar outros. Segundo 

Santos (2007, p.19) “A cidadania é uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual 

com a força de se ver respeitado contra a força, em qualquer circunstância [...]”. Dessa forma o trabalho tende a 

tentar entender o papel da cidade como espaço para formação dessa cidadania.  Fazendo-se importante pensar a 

partir do ensino médio, pois como nos traz a LDB (1996) “o ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, terá como finalidade [...] A preparação básica para o trabalho e cidadania [...]”.  

Além do lar familiar a escola assume um potencial de formação para a cidadania, visto que ela o faz de forma 

intencionada através da interdisciplinaridade de ideias que corresponde à relação de várias ciências contribuindo 

para essa formação de cidadania. A geografia tem sua importância, pois, trabalha o espaço geográfico na cidade 

mailto:gabrielmachadoalagoas@gmail.com
mailto:tamiresferreira1918@gmail.com
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com suas categorias, como lugar, território, paisagem, cidade e urbano. Sendo essas categorias que irão 

contribuir para a formação da cidadania, como nos traz Milton Santos (2007, p. 19) “A cidadania, sem dúvida, se 

aprende. É assim que ela se torna um estado de espírito, enraizado na cultura [...]”. As Orientações Curriculares 

Para o Ensino Médio (2006, p. 79) vem salientar que,  

“Atualmente, o conjunto de preocupações que norteia o conhecimento histórico e 

suas relações com o ensino vivenciado na escola leva ao aprimoramento de atitudes 

e valores imprescindíveis ao exercício pleno da cidadania, tais como: atenção ao 

conhecimento autônomo e crítico; valorização de si mesmo como sujeito 

responsável pela construção da História [...]”. (Orientações Curriculares Para o 

Ensino Médio, 2006, p. 79) 

De acordo com Moraes e Santos (2014, p. 9) “A partir do momento em que os todos (ou a maior parte 

dos) estudantes entenderem o importante papel da geografia no seu cotidiano, se apropriarão ainda mais dos 

conhecimentos elaborados em sala e colocarão em prática [...]”. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A presente pesquisa teve como base metodológica levantamento bibliográfico através de artigos, 

livros, pesquisas em meios eletrônicos e documentos que tratam do conteúdo básico da educação como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Orientações Curriculares Para o Ensino Médio – OCPEM 

do ensino médio e os PCN’s do ensino médio. 

O trabalho teve como aporte teórico o livro da Lana de Souza Cavalcante (2010) “A Geografia 

Escolar e a Cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana”, sua utilização foi 

de fundamental importância para compreender algumas teorias e práticas de ensino de geografia voltadas 

para o ensino da cidade relacionado com o exercício da cidadania. Pois neste livro é trabalhado pela 

autora conceitos como: lugar, paisagem, território e cidade. Sendo essas categorias de fundamental 

importância para o entendimento da construção da cidadania na organização do espaço. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A educação é um processo social básico para o desenvolvimento do indivíduo na construção de 

sua cidadania, pois é através desta que se dará a prepararão do cidadão em sua busca do exercício da 

cidadania, como nos traz a LDB (1996) “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania [...]”. Ao enfatizar que a 

educação não está somente ligada ao que é oferecido pelo o Estado, a mesma também faz parte do 

convívio familiar, pois esta é a base do aprendizado sobre a cidadania, no qual o indivíduo tem o primeiro 

contato em seu processo de aprendizado. “O Ensino Médio deve orientar a formação de um cidadão para 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Isto é, deve buscar um modo 

de transformar indivíduos tutelados e infantilizados em pessoas em pleno exercício da cidadania [...]” 

(BRASIL, 2000, p.31) 
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Entendemos que o lugar de vivencia é bastante importante, pois possibilita o indivíduo construir suas 

primeiras noções sobre cidadania. De acordo com esse entendimento Cavalcante (2010, p.50) afirma que “A 

experiência com alunos em atividades de ensino revela que são inicialmente os elementos afetivos, como 

vizinhança, segurança, liberdade, jogos, violência, perigo, que dão significados aos lugares [...]”. O lugar é o 

local a qual temos afinidade, ou seja, criamos um vinculo afetivo. Através do afeto que estabelecemos pelo o 

lugar, podemos exigir melhorias para o mesmo com a presença pleno exercício da cidadania. Todo cidadão quer 

o lugar de vivencia confortável. Berdoulay (1997, p. 89) vem falar que “De fato, o sujeito constrói o lugar pela 

intermediação dos relatos que dão sentido à sua relação com as pessoas e objetos que o cercam”. 

Coloca-se a pensar como a paisagem pode contribuir na construção do cidadão. Sua utilização como 

recurso metodológico vem sendo explorado na ciência geográfica desde a Geografia Tradicional e sua relevância 

sustenta-se até a Geografia Crítica, pois segundo Cavalcante (2010, p. 52) “Pode-se dizer, assim, que, pela 

observação dos objetos da paisagem – observação que é subjetiva e seletiva -, percebem-se as ações sociais, as 

contradições sociais, as testemunhas de ações passadas de distintos tempos [...]”. (CAVALCANTE, 2010, p.52).  

Assim é de fundamental importância compreender como ocorre a percepção do indivíduo a respeito da 

paisagem que faz parte do seu ambiente de vivência. Hipoteticamente ao se utilizar uma paisagem com indícios 

de poluição na cidade observa-se que a atuação do indivíduo pode se dá através da participação enquanto 

cidadão para exigir junto aos órgãos públicos uma ação de melhoria para com aquela paisagem ao qual ele faz 

parte. 

 Na geografia o território é definido por Milton Santos como "território usado", aquele que é construído 

pelas pessoas. Isto é, podendo ser criado e modificado através do exercício da cidadania. De acordo com Milton 

Santos (2007, p. 141) “A localização das pessoas no território é, na maioria das vezes, produto de uma 

combinação entre forças de mercado e decisões de governo. [....] Isso equivale também a falar de localizações 

forçadas. Muitas destas contribuem para aumentar a pobreza e não para suprimir ou atenuar.”. Todos os cidadãos 

contribuem com os impostos, dessa forma todos devem usufruir do território e ter acesso a este em ótimas 

qualidades, como traz Milton Santos (2007, 142) “[...] Não se trata de salário indireto, pois tudo isso é devido a 

todos os cidadãos, com ou sem emprego, ricos ou pobres. Trata-se da busca de equidade social e territorial”. De 

acordo com a individualidade de cada território pode ser presenciado variadas formas para o exercício da 

cidadania, para reforçar tal compreensão de acordo com Faria e Bortolozzi (2009, p. 38) “[...] Tais perímetros 

homogêneos se referem aos limites onde se verificam relações socioespaciais próprias e, por isso também, a 

manifestação d perfis biológicos próprios, que se adaptam e resultam das condições territoriais locais.”. 

Ainda sobre território Milton Santos (2006) observa que: 

 

Num sentido mais restrito, o território é um nome político para o espaço de um país. 

Em outras palavras, a existência de um país supõe um território. Mas a existência de 

uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre 

supõe a existência de um estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem 

Estado, mas é praticamente impossível nos referimos a um Estado sem território. ” 

SANTOS (2006, p.19). 

 

Ainda sobre à questão do território, Cavalcante (2010), observa que: 

É necessário trabalhar com esse conceito no ensino, dispondo de instrumentos 

teóricos para a reflexão a respeito dos diferentes territórios dos quais os alunos 

http://www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br/?q=lemos
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fazem parte, nos quais eles constroem seu cotidiano, individualmente ou em grupos, 

não afirmar territórios individuais, não para privilegiá-los, mas para que os alunos 

possam atuar democraticamente, participando na constituição de territórios da 

sociedade de quem fazem parte, e para que compreendam os conflitos territoriais de 

pequena e grande escalas (regionais, mundiais), que caracterizam a sociedade. 

(CAVALCANTE, 2010, p. 55). 

Para a cidadania ser exercida por completo em função do território não basta somente está descrita em lei.  

A cidade é algo onde se encontrar uma interação com maior intensidade e a manifestação de diferentes 

costumes. O ápice da cidadania poderá ser exercido somente mediante a interação com a cidade, pois é onde 

encontraremos locais como praças, porém nem todos cidadãos terão acesso a esse lazer, por motivos como morar 

distante e muitas vezes o município não oferece transporte, e quando oferece o preço não está acessível a todos. 

É mediante essa problemática no meio urbano que se exigirá a presença do exercício da cidadania, para que 

possa exigir os seus direitos de igualdade e acesso igualitário a todos, especificamente que a gestão municipal 

possa oferecer equidade.  

Ao tentar desenvolver a discussão sobre a cidadania na cidade torna-se oportuno apoiar a temática 

ancorada na LDB e nos OCPEM do Ensino Médio. Tais conceitos devem ser ensinados para melhorar o 

senso crítico dos alunos, para que tenham mais conhecimentos e contribuições para seu futuro exercício 

da cidadania. É nessa ótica que Cavalcante (2010, p. 74) afirma o seguinte, “A cidade é educadora: ela 

educa, ela forma valores, comportamentos; ela informa com sua espacialidade, com seus sinais, com suas 

imagens, com sua escrita [...]”.  

Cidadania é a liberdade de exercer livremente direitos e deveres, dessa forma é necessário está 

presente nas decisões de melhorias para a Cidade. Exemplos de exercício da cidadania; participação em 

sessões nas Câmaras de Vereadores e associação de moradores do bairro a qual reside.  

 

CONCLUSÃO  

 

Com isso, espera-se que essa pesquisa que ainda estar em andamento venha a contribuir para um melhor 

entendimento sobre a Cidadania e como exercer a mesma, ainda contribuir no auxílio para os docentes do ensino 

básico no ensino-aprendizagem desta. Apesar das limitações presenciadas, pois para trabalhar com cidadania é 

necessário envolver a interdisciplinaridade, invocando ciências como a Filosofia, Sociologia, História e 

Geografia. Diante à reflexão sobre o que foi discorrido, faz necessário a presença de pesquisas relacionadas a 

cidadania, porém tendo base em outras ciências ou outras categorias da Geografia. 
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RESUMO: Bons hábitos de higiene são imprescindíveis para dispor de uma boa saúde. Por meio deles várias 

doenças são prevenidas, e, por conseguinte, a má execução desses hábitos ou sua ausência podem trazer graves 

complicações à saúde. Dessa forma, o trabalho objetivou orientar alunos do ensino fundamental II de duas 

escolas a maneira correta de higienizar a boca e o corpo, visando promover ao aluno o conhecimento acerca da 

higiene bucal e corporal e sua importância. Na realização do trabalho foram primeiramente aplicadas aulas 

teóricas, dispondo de cartazes ilustrativos, uma maquete e kits de higiene, que foram sorteados ao final das 

respectivas aulas. Em outro dia, as escolas foram novamente visitadas para realização de uma dinâmica de 

perguntas e respostas acerca do tema. A atividade foi bem recebida e trouxe bons resultados. Observou-se que a 

grande maioria dos alunos possuía noções erradas e higiene bucal e corporal, onde após a realização do trabalho 

obtiveram o entendimento do que fazer e não fazer na higienização bucal e corporal. Conclui-se que atividades 

como essa são necessárias para fornecer a jovens estudantes compreensões indispensáveis para possuir uma boa 

saúde, e que podem servir de exemplo para que outras escolas também ofereçam a seus alunos conhecimentos 

como esses. 

 

PALAVRAS CHAVE: Orientação, jovens, saúde. 

Oral and corporal hygiene habits: students' perception of elementary 

education II 

ABSTRACT: Good hygiene habits are essential for good health. Through them various diseases are 

prevented, and therefore, the poor execution of these habits or their absence can bring serious complications to 

health. Thus, the objective of the work was to orient students of elementary education II of two schools the 

correct way to sanitize the mouth and body, aiming to promote to the student the knowledge about oral and 

corporal hygiene and its importance. In the accomplishment of the work theoretical classes were first applied, 

with illustrative posters, a maquette and hygiene kits, that were drawn at the end of the respective classes. On 

another day, schools were again visited for a dynamic of questions and answers about the theme. The activity 

was well received and brought good results. It was observed that the great majority of the students had wrong 

notions and oral and corporal hygiene, where after the accomplishment of the work they obtained the 

understanding of what to do and not do in the oral and corporal hygiene. It follows that activities like this are 

necessary to provide young students with insights essential for good health, and that can serve as an example for 

other schools to also offer their students such knowledge. 

KEYWORD: Guidance, youth, health. 
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INTRODUÇÃO  

A higiene é uma palavra vinda da Grécia. Vem de hygeinos, significando, em grego, “o que é são”, “o 

que é sadio”. Anteriormente, na sua origem, era um adjetivo utilizado para qualificar a saúde. As pessoas deviam 

ter uma “saúde higiênica”. Mais tarde, a palavra virou um substantivo, um conjunto de hábitos que se deve ter 

para conseguir o bem-estar e a saúde (CAMPOS, 2009). 

A palavra higiene também é entendida como a limpeza corporal, o asseio. Podendo dar nome, ainda, um 

ramo da medicina que busca preservar a saúde, tendo normas e recomendações para a prevenção de patologias 

(FREITAS, 2014). 

Para a prevenção de doenças como as de pele e bucal o melhor meio para o combate das mesmas é a 

higienização corporal e bucal, respectivamente. Porque com a má higiene dessas regiões os microrganismos 

presentes se proliferam e acabam causando dano ao indivíduo podendo o levar até a óbito (MIGUEL; BRITO, 

2010). 

A escola é um local de mudança, onde os alunos aprendem muitas coisas novas que irão utilizar para o 

resto de suas vidas. A importância do ensino de hábitos de higiene na escola para as crianças é mais fácil porque 

o comportamento de um jovem é mais fácil de mudar do que um adulto que já tem hábitos fortes (FREDDO et 

al., 2008) 

As práticas de educação para a saúde, no contexto escolar, buscam proporcionar as pessoas que vivem no 

ambiente escolar os hábitos necessários para a execução de um maior controle sobre a sua própria saúde e assim 

poder melhorá-la (SOUSA; TRINDADE, 2013). 

No Ensino Fundamental II das escolas de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy e 31 de Março não se 

sabe o nível de percepção dos alunos sobre hábitos de higiene, com isso a pesquisa objetivou por meio de uma 

intervenção ensinar os hábitos corretos de higiene e depois analisar o nível de percepção dos discentes. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A intervenção higiene bucal e corporal, originou-se durante o desenvolvimento do projeto PIBID, a 

proposta foi realizada com turmas de 6º e 7º anos da Escola de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy, localizada 

no bairro Brasília, município de Arapiraca; e com turmas de 8º e 9º ano da Escola de Ensino Fundamental 31 de 

Março, do mesmo bairro e cidade. 

 Primeiramente ocorreram aulas explicativas (figura 1), onde foram abordados os seguintes assuntos: 

higienização correta bucal e corporal. Para tal foram usados cartazes ilustrativos com desenhos e informações, 

maquete de uma boca feita a partir de garrafas petes confeccionados pelos bolsistas e sorteio de kits de higiene 

ao final. 

Em outra ocasião as escolas foram novamente visitadas com o objetivo de passar um jogo lúdico 

composto por 01 tabuleiro com 30 casas numeradas, 02 pinos de cores distintas e 40 perguntas. A turma foi 

dividida em 2 grupos, sendo que um componente do grupo pega um papel de dentro de uma caixa secreta, se a 

responder certa tem o direito de jogar o dado e dependendo da numeração avançar nas casas ou cair em uma que 

“passa vez” ou “avançar mais casas”. A todo momento, procurou-se deixar claro para aos alunos que o objetivo 

do jogo não era uma disputa para se conhecer o vencedor, e sim apresentar as várias características da 

higienização correta do corpo e da boca.        

    

Figura 1 – Aula expositiva 

 
Fonte: SANTOS, 2017. 

 

 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

865 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A aplicação da atividade na Escola de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy, resultou em uma boa 

recepção por parte do alunado. Na turma 6º ano, as orientações passadas foram bem acolhidas pelos alunos, 

destacando-se por ser a turma que possui os alunos mais novos, o conhecimento passado foi bem absolvido e 

demonstraram que iriam reproduzir os hábitos higiênicos no dia-a-dia. Alguns alunos compararam os métodos 

recém aprendidos com os usados normalmente em casa e perceberam a diferença. No 7º ano, o conteúdo foi bem 

recebido, denotando-se a empolgação de alguns alunos e clima de descontração em relação à maneira correta de 

se tomar banho. 

Os conhecimentos obtidos pelo alunado foram aferidos por meio de um jogo lúdico de perguntas e 

respostas (Figura 2). As turmas demonstraram de maneira geral ter absolvido bem o conteúdo. Embora algumas 

respostas foram consideradas incompletas, a maioria das respostas foram respondidas corretamente. As respostas 

incompletas instigaram a curiosidade dos alunos a saber, o que estava faltando ou incorreto, o que com a 

explicação foi melhor compreendido por eles e alcançado bons resultados. Na realização da atividade na Escola 

de Ensino Fundamental 31 de Março, foi aplicada em turmas mais avançadas em relação à escola anterior, e por 

isso, alcançaram-se resultados um pouco diferentes. Na turma do 8º ano, a turma assistiu atentamente às 

orientações sobre a saúde bucal e corporal, e demonstraram ter entendido bem o tema na prática posteriormente 

aplicada, sem respostas erradas. No 9º ano, a turma foi mais dispersa durante a realização da atividade, o que 

resultou em respostas incorretas e incompletas na atividade prática avaliativa posteriormente passada.  

A atividade de maneira geral foi muito bem recebida e aplicada. Freddo et al (2008) enfatiza que a 

participação do educador junto à escola vem reforçar ou, até mesmo, suprir a falta de orientação da família sobre 

o estilo de vida saudável, o que tornou-se evidente nos momentos em que os alunos compararam os hábitos 

higiênicos usados em casa com os aprendidos durante a realização da atividade. Esse pensamento vem de 

encontro à visão de Rocha (2003) e Gonçalves (2008), onde entende-se que saúde e educação são conceitos que 

não podem caminhar sozinhos.  

Moreira e Dupas (2003) explicitam que a criança em idade escolar atribui à saúde uma concepção de 

liberdade. Essa firmação foi visível no momento em que um aluno do 6º ano argumentou que com boa saúde, ele 

poderia praticar esportes e viver bem, e para mantê-la depende de cuidados com o corpo e alimentação.  

A realização desta intervenção nas referidas escolas trouxe bons resultados. Resultados esses que expõe a 

importância de realizar atividades como essa. Fernandes, Rocha e Souza (2005) argumentam que a escola é um 

ambiente propício para a aplicação de programas de educação em saúde, pois a mesma está inserida em todas as 

dimensões do aprendizado. 

 

 Figura 2 – atividade lúdica 

   
 Fonte: SANTOS, 2017. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Por meio deste estudo pode-se concluir que os alunos antes desta atividade apresentavam pouco 

conhecimento sobre os hábitos corretos de higiene corporal e bucal, após as aulas referentes ao tema pode-se 

comprovar por meio da atividade avaliativa que muitos haviam assimilado muito do conteúdo estudado. 

Espera-se que os alunos sejam multiplicadores das informações aprendidas e não limitem esse 

conhecimento apenas para eles, mas passem para a sociedade. 
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RESUMO: A escola, dentro de uma perspectiva educativa que se integra a outros setores na busca de 

transformação social, pode ser uma aliada da saúde e vice-versa. Essas alianças podem ser estabelecidas para o 

complexo empreendimento de fazer com que crianças e adolescentes se transformem em sujeitos de sua saúde, 

deixando de ser sujeitos de sua doença. Pensando nisso, os bolsistas do PIBID/BIOLOGIA/UNEAL realizaram 

uma intervenção sobre hábitos higiênicos em duas escolas de ensino fundamental II da cidade de Arapiraca-AL. 

Na Escola 31 de Março foram contemplados os alunos de dois 8º ano e dois 9º ano. Já na Escola Divaldo 

Suruagy foram os de um 6º ano e dois 7º ano, com o objetivo de estimular os bons hábitos de higiene, visando 

melhorar a qualidade de vida das crianças, conscientizá-las e incentivá-las sobre os hábitos de higiene pessoal. O 

projeto foi dividido em quatro dias, dois em cada instituição. No primeiro momento foram feitos cartazes 

ilustrativos referente a técnica correta da lavagens das mãos e unhas, o que são os piolhos e sobre os principais 

microrganismos. O conteúdo foi passado aos alunos de forma clara e objetiva fazendo com que os alunos 

entendesse o que foi explicado, pois no segundo momento os alunos mostraram o que aprenderam através de 

jogos interativos, e ficou explicito que quando um tema é abordado de forma lúdica é mais fácil de entender e 

aprender. 
 

PALAVRAS CHAVE: Educação, Saúde, higiene. 

 

Hygienic Habits in Elementary School: an experience report 

 
ABSTRACT: The school, within an educational perspective that integrates with other sectors in search of 

social transformation, can be an ally of health and vice versa. These alliances can be established for the complex 

enterprise of making children and adolescents become subjects of their health, ceasing to be subjects of their 

illness. Thinking about this, the PIBID / BIOLOGIA / UNEAL scholarship students carried out an intervention 

on hygienic habits in two elementary schools II of the city of Arapiraca-AL. In the School 31 of March were 

contemplated the students of two 8º year and two 9º year. In the Divaldo Suruagy School were the 6th grade and 

the 2nd 7th grade, aiming to stimulate good hygiene habits, aiming to improve children's quality of life, raise 

awareness and encourage them about personal hygiene habits. The project was divided in four days, two in each 

institution. At the first moment illustrations were made regarding the correct technique of washing hands and 

nails, which are the lice and the main microorganisms. The content was passed to the students in a clear and 

objective way, making the students understand what was explained, because in the second moment the students 

showed what they learned through interactive games, and it was explicit that when a theme is approached in a 

playful way it is easier to understand and learn.  

 

KEYWORD: Education, Health, Hygiene. 
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INTRODUÇÃO 

        
A higiene pessoal tem grande importância para a saúde humana, quanto à prevenção de doenças 

parasitárias e outras como toxinfecções. Essas preocupações já eram questionadas há muitos anos e se estendiam 

desde a infância, passando por fases sequentes até chegar a idades mais avançadas. A adolescência é uma fase da 

vida em que são estabelecidos os valores, as atitudes e principalmente os comportamentos recorrentes em relação 

à saúde, que se iniciam na infância principalmente através de orientações provenientes da família (FREIRE, 

2007). Por ter grande importância, a higiene tornou-se um estudo considerável para que chegasse a 

conhecimentos concisos sobre o que sua falta pode acarretar ou ainda, os cuidados necessários que deveria ter na 

ausência dessa prática (GONDRA, 2003). 

A educação em saúde fez-se necessária, e pode ser compreendida como um conjunto de medidas que 

visam à facilitação e promoção de atitudes e comportamentos saudáveis, com o objetivo de prevenção a doenças. 

Logo, para facilitar a aprendizagem se torna importante a focalização de questões essenciais e significativas do 

conhecimento (NASCIMENTOS, 1988). As noções de higiene pessoal são o principal meio de levar 

informações até os alunos, pois a maior parte de doenças físicas e mentais está associada a hábitos de higiene. A 

falta de higiene leva o aluno ou a criança a um estado de fadiga e estresse, quando não a algum tipo de doença e, 

por conseguinte, afetará o rendimento escolar. Por esses motivos, ressalta-se a importância de trabalhar com as 

crianças assuntos que estejam ligados a todos os tipos de higiene (Gobbo, 2000). 

Rocha (2010) afirma que cabe à escola como esfera da educação tenta demonstrar através de uma 

educação diária a importância de se obter conhecimentos necessários para que haja principalmente entre os 

alunos noções de hábitos de higiene pessoal. No entanto, torna-se cada vez mais difícil eliminar atitudes viciosas 

e incutir hábitos higiênicos saudáveis não só com crianças, mas também em pessoas de idades avançadas. Esses 

hábitos devem ser capazes de dominar, de uma forma inconsciente, toda a existência principalmente em crianças. 

É importante a participação do professor nos processos de formação de bons hábitos de higiene dos 

alunos, pois tal prática também diz respeito à educação e ao desenvolvimento intelectual deles. A utilização de 

metodologias e práticas inovadoras para o ensino de ciências naturais e da saúde ainda é vista por muitos 

professores como uma barreira para a evolução da aprendizagem, pois às vezes não condizem com sua formação. 

Entretanto, são visíveis as aprendizagens dos alunos quando tais metodologias são utilizadas, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de uma aula prática com a participação dos alunos, nas qual eles interagem, 

tornando real o que só pode ser visto por figuras em livros didáticos (MENDONÇA, 2011). Sobre isso, 

Guimarães (2006), afirma que a inclusão de modelos didáticos nas práticas de ensino pode indicar, ainda, um 

momento de evolução no desenvolvimento profissional dos professores de ciências naturais. 

Desta forma, para ensinar hábitos saudáveis de higiene, utilizam-se metodologias diferentes e 

eficazes, como o lúdico, que é uma forma de investigar a prática pedagógica e também os princípios educativos. 

Existe uma perspectiva condizente com a reflexão sobre o ato do jogo, como os elementos significativos na 

relação ensino aprendizagem, também no processo de ensinar do professor e o de aprender do aluno são 

fundamentais. (OLIVEIRA, 2011). 

Com isso, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem se tornado 

indispensável para promover melhorias na vida acadêmica dos discentes e docentes, levando as escolas públicas 

formas de incentivar os professores a ministrarem aulas de forma mais lúdica facilitando o aprendizado dos 

alunos.  
O presente trabalho realizado por bolsistas do PIBID/BIOLOGIA/UNEAL tem como objetivo relatar 

a importância de uma interversão sobre hábitos higiênicos realizado em duas escolas de ensino público situadas 

na cidade de Arapiraca-AL.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho, trata-se de um relato de experiência de bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas, 

sobre uma intervenção com o tema “Hábitos Higiênicos”, realizada em duas Escolas de Ensino Fundamental do 

município de Arapiraca – AL. Na Escola de Ensino Fundamental 31 de Março foram contemplados os alunos de 

duas turmas de 8º ano e duas turmas de 9º ano. Já na Escola de Ensino Fundamental Governador Divaldo 

Suruagy foi uma turma de 6º ano e duas turmas de 7º ano. Ambas as turmas do turno matutino. 

A intervenção foi desenvolvida em dois encontros tendo duração de aproximadamente 60 minutos em 

cada turma de cada instituição de ensino. No primeiro encontro foram expostos os assuntos sobre: lavagens das 

mãos; piolhos e suas características, formas de transmissão e tratamento; e principais microrganismos existentes. 

Para a divulgação dos assuntos abordados foram confeccionados cartazes ilustrativos para uma melhor 

compreensão. Ao final da explanação dos conteúdos foi realizada a prática de lavagens das mãos, contando com 
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um voluntário que de olhos vendados lavou suas mãos com tinta “Pinta Kara” da forma que se lava diariamente, 

e após lavou as mãos novamente com sabonete líquido seguindo todos os passos de uma lavagem correta. Essa 

atividade teve como finalidade mostrar aos demais alunos, que a forma de se lavar as mãos diariamente não é 

retirado todos os resíduos e microrganismos existentes, e apenas seguindo os passos rigorosamente se terá mãos 

higienizadas corretamente. 

No segundo encontro, foi realizada uma atividade lúdica a fim de os alunos relembrarem e mostrarem 

seus conhecimentos adquiridos a partir da realização da intervenção sobre os hábitos higiênicos. Essa atividade 

consistiu em um jogo de tabuleiro “Tabuleiro Hábitos Higiênicos” com 30 casas correspondendo ao número de 

perguntas relacionadas ao tema abordado. As perguntas foram colocadas em uma caixa surpresa em que foram 

sorteadas e respondidas com o auxílio dos integrantes de cada equipe. Também foi confeccionado um dado, para 

determinar qual casa do tabuleiro a seguir. Esse jogo foi realizado com a turma dividida em duas equipes, tendo 

equipe vencedora a que respondeu maior número de perguntas corretamente, consequentemente chegando 

primeiro ao final do tabuleiro. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 O projeto hábitos de higiene procurou instigar nos alunos a importância de se ter uma boa higienização, 

a utilização de cartazes, práticas e jogos, para esse ensino foi escolhida por esse tipo de recurso apresentar 

diversos benefícios para aprendizagem infantil. Conforme Toscani (2007), os jogos são estratégias prazerosas e 

encantadoras de aprendizado; proporcionando aos alunos interação com o grupo além de estimular a criatividade, 

raciocínio, atenção e dedicação; onde todos os participantes são vencedores. 

No primeiro encontro foi passado uma aula introdutória sobre a higienização dos cabelos, mãos e unhas, 

perguntou-se ao longo da aula se eles já conheciam os métodos correto e se praticavam, como por exemplo a 

lavagem correta das mãos, o que é lêndea, os mitos e verdades sobre o piolho, o que são microrganismo, a 

maioria respondeu que não praticavam a lavagem correta, não conhecia os mitos e verdades e não sabia a 

diferença da lêndea para o piolho. Por isso é importante que os professores conversem com os alunos sobre esses 

temas, pois eles podem já ter ouvido falar, mas não sabem com que frequência fazer, ou o que essa prática pode 

trazer de benefício para eles mesmos, e as consequências de não realizar. Os alunos ficaram surpresos ao saber 

que os microrganismos também participavam da fabricação de alimentos. Um dos alunos teve a oportunidade de 

participar da prática da lavagem das mãos, onde pode lavar da forma que fazia em casa e mostrar aos colegas da 

turma que a mão continuava suja e depois pode demonstrar a lavagem da forma correta. 

 

Imagem 1: Aula introdutória sobre Hábitos de Higiene na Escola 31 de Março e Divaldo Suruagy 
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Imagem 2: Prática lavagem correta das mãos na Escola 31 de Março e Escola Divaldo Suruagy 

 

 
 

 

No segundo encontro aconteceu o jogo de tabuleiro, que teve o intuito de saber o que os alunos tinham 

aprendido sobre o conteúdo passado, foi possível observar que eles tinham bastante interesse em demonstrar as 

informações adquiridas, compartilhando com o grupo, gerando assim um debate entre eles, pois esse tipo de 

atividade incentiva o trabalho em equipe e colabora também para a formação de cidadãos aptos a viverem em 

sociedade. 

 

Imagem 3: Jogo Tabuleiro na Escola 31 de Março e Escola Divaldo Suruagy 

 

 
 

 

O projeto teve resultados positivos, pois durante a realização as crianças aprenderam a dar mais valor à 

higienização pessoal, podendo levar o conhecimento adquirido ao ambiente familiar e colegas, agindo assim 

como agentes multiplicadores. 
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CONCLUSÃO 

 

Fazendo uma comparação com as escolas foi possível perceber que os alunos independentemente da 

série que estudam não conheciam ou não sabiam as formas corretas de fazer uma adequada higienização e que a 

partir desse projeto puderam entender a importância de trabalhar esse tema, pois se relacionam com a saúde, em 

que boas práticas de higiene podem promover saúde e boa qualidade de vida, prevenindo doenças de amplo 

espectro, como por exemplo, as infecções parasitarias. Também pudemos mostrar a escola que por mais que se 

tenha limitações existentes, a escola pode assumir sim o papel de facilitadora de noções de uma boa higiene, e os 

professores podem utilizar metodologias diferenciadas que facilite esse ensino. 
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RESUMO: O trabalho em questão apresenta uma análise de poder exercido pelas mídias de entretenimento, 

que possuindo um discurso persuasivo e ideológico, busca observar o modo que influencia na formação da 

identidade de adolescentes que assumem uma rede de comunicações. Tendo em mente que vivemos em um 

mundo globalizado, ela se intensifica cada vez mais devido às redes sociais. Buscando um estudo dos seguintes 

quesitos como o surgimento do termo "mídia de massa", expressão que foi possível com a evolução tecnológica 

que atribui uma forte alienação dos espectadores, apesar de que pode ser estabelecida uma relação positiva, 

levando a importância de questões como a tolerância, aceitação, igualdade/diferença. A pesquisa seria realizada 

primeiramente fazendo a leitura e apuração do material bibliográfico referente ao tema, e após serão aplicados 

questionários nos colégios: Imaculada Conceição e Cônego Jasson, respectivamente nas cidades de Olho d'Água 

das Flores, Jacaré dos Homens no estado de Alagoas e no Instituto Federal de Alagoas - Campus Batalha. 

Exercendo a experiência orientada pelos recursos midiáticos, que tem influenciado tanto a auto identidade desses 

jovens, moldando-a e distorcendo-a, sem ser permitido fixar-se a uma delas, quanto a organização das relações 

sociais.  

 

PALAVRAS CHAVE: mídias sociais; formação de identidade; mídia de massa. 

Influence of entertainment media in identity building of teenagers in the 

hinterlands of Alagoas  

 

ABSTRACT: The paper presents an analysis of how entertainment media can influence their consumers, 

having a persuasive and ideological discourse. Also, we investigate how media influence the process of identity 

building of teenagers who hold sway of a network of interactions. Keeping in mind the fact that we live in a 

globalized world, such influence is more and more intensified with the advent of social media. Searching for 

findings in the area, we located what Adorno (1986) identified as the birth of “mass media”, due to how 

technological evolution attributed a strong alienation of their viewers, despite being possible to establish a 

positive relation, in the importance of issues like tolerance, acceptance, equality/differences. The research is 

underway, first with a bibliography review about the phenomenon. After that, questionnaires will be issued on 

public and private schools in the hinterlands region. 

KEYWORD: social media, identity building, mass media 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Cerqueira e Silva (2011), a sociedade é, e sempre foi organizada em rede, sendo, cada pessoa, 

um ponto que se conecta a outros pontos, independente de classes e grupos sociais. Wasserman e Faust, (1994) e 
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Wellman (1997) afirmam que uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores, ou seja, 

nós (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (interações ou laços sociais).  

De acordo com Jordão (2007), o discurso é um elemento extremamente presente na rede social, podendo 

ser entendido como código estruturador do pensamento já que é ele quem constrói um sentido e cria suas 

percepções de mundo, fazendo com que as pessoas se comportem de forma mais interativa em relação às 

diversas culturas. É na perspectiva do discurso que elas desenvolvem posicionamentos ideológicos, culturais que 

são coletivamente construídos e têm sempre implicações nas construções de identidade. Stuart Hall (1997) no 

texto “Identidade em questão” apresenta o conceito de identidade como algo completo e pouco compreendido. 

Ele discorre que as identidades modernas estão sendo fragmentadas e que a “crise de identidade” leva a acreditar 

em um processo mais abrangente da própria transformação da modernidade.  

Observando a evolução tecnocientífica gerada pelo advento da internet e considerando o atual papel 

imprescindível dos meios de comunicação como veículos de transmissão e imposição da ideologia dominante, 

(sobretudo a ideologia do consumo), decidiu-se produzir o presente trabalho, tendo em vista investigar até que 

ponto essas mídias, (especialmente as redes sociais), influenciam na formação da opinião e identidade dos jovens 

no sertão de Alagoas. 

Entre os objetivos específicos ressaltam-se: - Analisar os discursos que circulam na mídia e seu papel na 

construção de identidades; investigar a frequência diária de uso das redes sociais e quais assuntos são mais 

recorrentes; e tentar para os interesses e a acessibilidade nas três escolas, questionando os fatores que justificam 

essas divergências. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para a realização dessa análise, dividiu-se a pesquisa em três etapas para fins metodológicos associando o 

uso de materiais como celulares e computadores. Na primeira etapa, realizou-se uma discussão teórica sobre o 

conceito de mídia de massa por Thompson (1998) que complementa enunciando que esse papel crucial na 

construção indenitária advém do fato de nossos significados passaram a ser prioritariamente formados pelos 

discursos midiáticos, embora existam outros, tais como a escola, família e religião. Dessa forma, em seguida foi 

analisado e discutido artigos de caráter bibliográfico e teórico que abordam o tema escolhido. 

Na segunda etapa, com orientação, elaborou-se 80 questionários com 13 perguntas cada, para situar o 

perfil social dos alunos de três colégios, sendo eles: Colégio Imaculada Conceição, Colégio Cônego Jasson e o 

Instituto Federal de Alagoas- Campus Batalha, localizados respectivamente nas cidades de Olho D’Água das 

Flores, Jacaré dos Homens e Batalha. Por isso entende-se essa etapa como fundamental para obtenção dos 

resultados base. 

Por fim, com todas as informações adquiridas por essa corrente teórica, realizou-se seleção de dados, bem 

como a elaboração de gráficos e análise possíveis, permitindo a compreensão desse tema complexo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O gráfico 1 mostra que no colégio Cônego a maioria dos jovens têm preferência ao Facebook, isso 

reflete justamente com a quinta questão do questionário “Sobre o que você costuma postar?” na qual em grande 

maioria a questão marcada foi “Posto sobre assuntos que tenham a ver comigo e como enxergo o mundo”. Pode-

se perceber, com base nesses dados, que há uma interligação já que o facebook hoje em dia também pode ser 

considerado uma rede de manifestação e exposições de opiniões.   Enquanto que no CIC, há uma divisão entre o 

Instagram e o Youtube o que se remete também a mesma questão anteriormente, onde uma parte marcou “Sobre 

onde estou, com quem estou, o que estou fazendo” e outra “Posto sobre assuntos que tenham a ver comigo e 

como enxergo o mundo” também se interligando, já que o Instagram é uma rede que focaliza mais no 

compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. E no youtube, assim como no Facebook também há 

exposição de opiniões e manifestações das mesmas só que através de vídeos.  Já no IFAL, a divisão ocorre 

somente entre o Instagram e o Facebook, porém as alternativas escolhidas, em grande maioria, foram similares 

às escolhidas do Imaculada. 

 

 

 

 
 

 

 

No gráfico dois pode-se observar que no CIC a maioria dos estudantes acessa em média de 6 a 9 horas 

por dia, enquanto que no IFAL e no Cônego utilizam em média de 1 a 3 horas por dia. Através desses resultados, 

conclui-se e supõem-se que, isso deriva ao fato de que os dois últimos colégios são instituições públicas, sendo 

assim na maioria das vezes não se tem tanta disponibilidade ao uso das redes tanto quanto o CIC, instituição 

particular. Nesse contexto também, pode-se comparar às pessoas que têm o acesso limitado a internet, que 

geralmente são de áreas rurais. Como MALCHER et al (2016) apresentam, essas pessoas que vivem uma 

realidade mais “precária”, na qual não se tem um forte incentivo dos governos, não acompanham tão 

intensamente o crescimento tecnológico e a modernidade presente na atualidade, valorizando mais a 

comunicação física/pessoal do que a virtual, tendo rotinas totalmente diferentes da maioria das pessoas dessa 

nova geração contemporânea, justamente pelo acesso escasso das várias inovações tecnológicas. Como também 

é o caso das instituições públicas abordadas que se assimilam a essa realidade, por não usufruir com muita 

frequência a internet, tornando-se mais atrasados diante a realidade atual, se compararmos aos estudantes de 

escola privada, e até mesmo as pessoas que vivem nas áreas urbanas com melhor disponibilidade de internet e 

outros meios de comunicação. Além disso, existe também o fato que há uma forte interferência na realização de 

alguns compromissos como trabalho, estudo, alimentação e relações pessoais/afetuosas como LIMA et al (2013) 

relatam. Dessa forma, os alunos dessas duas escolas, são menos influenciados pela internet, suas identidades e 

seus costumes podem ser construídos ou derivados através de outros meios, sendo em casa com suas relações 

familiares ou na igreja, por exemplo, onde o gráfico 4 (lugar que se sente mais incluso) aborda. 
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No gráfico três, em todas as escolas a música foi o assunto de mais interesse pelos alunos, com uma 

variante de 50% a 70%. Sendo um dos fatores que mais influenciam no comportamento dos adolescentes, pois 

acaba que muitas das vezes os jovens se identificam com as letras das músicas, sendo também um recurso de 

distração, calmaria e entretenimento. Pode-se assim notar a música, adentrando de forma mais efetiva como um 

instrumento do dinamismo moderno, ao nível de provocar a interferência nos hábitos e costumes tradicionais 

diante do poder do impacto global como McLuhan (1969) aponta. 

Percebe- se esse ocorrido nos questionários aplicados na escola Jason, no qual os alunos estão mais 

voltados a composições de cantores nacionais, da localidade que os cerca, como Cazuza e Renato Russo. Dando 

um ressalte então a ausência dos efeitos de globalização tidos pelos mesmos, justamente por terem o acesso 

limitado e escasso de várias inovações tecnológicas como citado anteriormente no gráfico dois. Já quando se diz 

respeito aos questionários aplicados no Imaculada, nota-se que o direcionamento que estão mais voltados são a 

cantores internacionais, como Ed Sheeran e Shawn Mendes.  Idealizando assim os efeitos que a globalização 

causa na cultura local, assim como Thompson (1998) pontua que ela tem um papel crucial na formação de 

identidades decorrendo o fato de que nossos significados passaram a ser prioritariamente construídos pelos 

discursos midiáticos, embora existam outros, tais como o escolar, familiar e religioso. Fato que BAUMAN 

(2005) caracteriza como algo relativamente notável diante disso, é que somos incessantemente forçados a 

renovar e moldar as nossas identidades, pela realidade dos recursos midiáticos estarem sempre sujeito a 

transformações. 
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No gráfico quatro, pesquisas psicológicas realizadas com o intuito de saber a origem da personalidade 

humana, dizem que essa personalidade social e pessoal resulta da interação com o ambiente, seja ele, familiar, 

escolar ou religioso. Com base nos dados adquiridos no gráfico, os alunos dos três colégios apresentam como 

ambiente preferível suas próprias residências, supondo que o acesso a redes sociais é menos restrito. Assim, 

tendo melhor acesso ao mundo digital que atualmente é onde se tem a grande parte da influência, a partir dos 

meios de leitura, pelo que se escuta ou assiste, com isso, ao elaborar o discurso a mídia pode manipular, 

modificando a convicção de quem consome aquele tipo de conteúdo. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

 Pode-se concluir com a coleta dos dados que a rede social se tornou parte dominante no cotidiano dos 

jovens. Ela cria as demandas, orienta os costumes e hábitos da sociedade, além de definir estilos, bordões e 

discussões sociais, algo que consequentemente não se pode deixar de lado. Frente a essa certificação, a pesquisa 

foi importante para avaliar os aspectos positivos e negativos dessas demandas no comportamento social, 

sobretudo aquelas que estão em idade escolar, que foi o local no qual buscamos fazer a aplicação dos 

questionários. Com isso pôde-se ter alguns resultados relevantes como a maneira que a globalização, que após 

destruir a distância espaço-temporal, vem proporcionando novas formas de socialização na vida dos 

adolescentes, tornando cada vez mais difícil conhecer a própria identidade. Considerando a ânsia de exercer a 

liberdade das suas múltiplas identidades, ele pode perder-se no caminho das possibilidades e não consolidar 

nenhuma que o represente profundamente. Em aspectos como a música, cinema, moda, são elementos dos quais 

os jovens tendem a desconsiderar a sua própria cultura, como se essa ela fosse "eliminada" por tal desvalorização 

e apenas se reconhecesse o gênero dominante que introduz o mundo capitalista. Além disso, laços familiares, 

religiosos e escolares, portanto, perdem seus espaços, pois essas âncoras sociais limitam a livre expressão.  

Finaliza-se então que mesmo as localidades do sertão de Alagoas que aos olhos dos demais por esta no Estado do 

Nordeste não tem conhecimento sobre qualquer assunto que venha a ser abordado, são influenciados da mesma 

forma dos em relação às demais mídias. 

Sendo assim, percebe-se que embora as rede sociais seja uma importante forma de socialização e 

entretenimento das pessoas, há indicativos de que é necessário fazer um debate sobre essa temática. Frente a essa 

problemática busca-se dar continuidade a pesquisas futuras, com a aplicação de mais questionários em diferentes 

escolas onde surgem novos paradigmas sociais negativos como homofobia, machismo e racismo e reações 

positivas como a incorporação de grupos minoritários antes marginalizados pela sociedade. 
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Interiorização da UFAL: o processo de escolha das sedes e suas implicações. 

Fabiano Santana dos Santos58 

 

RESUMO: As primeiras iniciativas de expandir a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) para os 

municípios localizados no interior do estado ocorreram de forma lenta e tardia. A tão sonhada e aguardada 

interiorização da universidade foi cercada de interesses e disputadas cujos maiores interessados eram o poder 

público e a iniciativa privada. Assim, esse artigo tem por objetivo apresentar, de forma resumida, os principais 

critérios adotadas na escolha das cidades que viriam a abrigam as unidades acadêmicas da UFAL. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa realizado por meio da análise documental de diversos documentos e relatórios oficiais. 

Como sustentação nesse sentido, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com diversos atores que 

participaram direta ou indiretamente desse processo. A Comissão formada para definir as localidades que 

receberiam os campi levaram em consideração os dados do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria de 

Estado da Educação de Alagoas, além do potencial econômico da região. Contudo, as influências do poder 

público e do empresariado local tiveram papel preponderante nesse contexto, definindo assim os rumos da 

universidade alagoana. 

PALAVRAS-CHAVE: expansão, educação superior, universidade pública. 

 

Internalization of UFAL: the process of choosing venues and their 

implications 

 

ABSTRACT: The first initiatives to expand the Federal University of Alagoas (UFAL) to the municipalities 

located in the interior of the state occurred slowly and late. The dreamed and long-awaited internalization of the 

university was surrounded by interests and disputed, whose main interests were public power and private 

initiative. Thus, this article aims to present, in a summarized way, the main criteria adopted in the choice of cities 

that would house the academic units of UFAL. It is a qualitative research carried out through the documentary 

analysis of several official documents and reports. In this sense, semi-structured interviews were conducted with 

several actors who participated directly or indirectly in this process. The commission formed to define the 

locations that would receive the campuses took into account the data of the State Council of Education and the 

State Department of Education of Alagoas, in addition to the economic potential of the region. However, the 

influences of the public power and local entrepreneurs played a preponderant role in this context, thus defining 

the course of the alagoana university. 

KEYWORD: expansion, higher education, public university. 

 

INTRODUÇÃO 

O primeiro período dos anos 2000 foram decisivos para as mudanças expressivas da educação superior 

no país, com a criação de diversos programas e projetos com impactos expressivos para a graduação e pós-

graduação. Ainda, foi nessa época que ampliaram-se significativamente o número de universidades e houve a 
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expansão dos campi para municípios do interior. Até 2004, o Brasil contava com 45 IFES. Nos oito anos 

seguintes foram criadas 23 novas universidades e, aproximadamente, 150 novos campi – 100 deles apenas no 

governo Lula (BRASIL, 2010).  

A primeira fase do processo de expansão das universidades federais teve início ainda no primeiro ano 

daquele governo. Pode-se atribuir como marco inicial nesse processo a publicação do documento “Bases para o 

enfrentamento da crise emergencial das Universidades Federais e roteiro para Reforma Universitária brasileira”. 

A proposta do Estado era realizar a expansão do ensino superior por meio de três ciclos ou fases: interiorização e 

expansão, reestruturação e expansão com ênfase na integração regional e internacional. Tais etapas, que duraram 

de 2003 até 2012, alteraram significativamente o cenário do ensino superior no país, promovendo a ampliação do 

setor e, ao mesmo tempo, resultando em impasses sobre a condução dos projetos.  

No cenário alagoano, as primeiras iniciativas formais de expandir a UFAL para os demais municípios 

do estado vieram a ocorrer somente em 2004, tendo como marco fundador o documento “Projeto de 

Interiorização da Universidade Federal de Alagoas: uma expansão necessária” elaborado pela Comissão de 

Estudos sobre a Interiorização da Universidade Federal de Alagoas. Para a escolha das regiões onde seriam 

instalados os campi da UFAL foram observadas algumas variáveis. Portanto, esse artigo tem por objetivo 

apresentar, ainda que resumidamente, os principais critérios adotadas na seleção das cidades que viriam a 

abrigam as unidades acadêmicas da universidade alagoana. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O presente artigo faz parte de uma pesquisa maior realizada durante o processo de doutoramento do 

autor. A mesma tem base qualitativa e consistiu na análise documental de diversos materiais, como relatórios 

oficiais emitidos pelo Ministério da Educação (MEC), relatórios de gestão da UFAL, documentos produzidos 

por outros órgãos ligados ao ensino superior e dossiês produzidos por sindicatos e outras organizações. Além 

disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas entres os meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016 com 

personagens considerados centrais para o entendimento das dinâmicas ocorridas na universidade alagoana no 

período de adoção do Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

Brasileiras (REUNI). 

Para a obtenção das informações necessárias para elucidação dos questionamentos lançados nessa 

pesquisa – pautada numa abordagem qualitativa com investigação empírica – foram realizadas 24 entrevistas 

semiestruturadas, abordadas de modo triangulado com o levantamento documental e bibliográfico. Todas as 

entrevistas foram gravadas no formato digital (totalizando mais de 17 horas de gravação) com o consentimento 

do respondente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo tardio de interiorização da UFAL, com 45 anos de atraso, teve sua concretização com a 

entrega do campus Arapiraca, no ano de 2006. A escolha desse município, assim como ocorreu com as outras 

cidades alagoanas, não ocorreu de forma aleatória. Foram diversos os interesses por trás da implantação de uma 
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instituição de ensino superior com chancela federal, resultando na confrontação de poder e nas promessas de 

benfeitorias que nem sempre foram concretizadas. 

Torna-se importante salientar que foram observadas variáveis de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo MEC, a saber: 

a vocação da região e políticas públicas em desenvolvimento - arranjos produtivos 

locais; a promoção do desenvolvimento com redução das assimetrias regionais; a 

localização geográfica; a população da micro e mesorregião atendidas; os polos da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB); os indicadores de desenvolvimento 

econômico e social (taxas de evolução): IDH, IDEB; a taxa da oferta de vagas 

públicas e privadas na educação superior (estadual, federal, técnica) na microrregião 

e mesorregião; as áreas de formação prioritárias (formação de professores, saúde, 

tecnologias); o curso em área de conhecimento existente na universidade; o curso 

novo em área de conhecimento de ações prioritárias e a ampliação da oferta de 

educação superior pública no período noturno (BRASIL, 2015, p. 36-37). 

 

Com respeito à demanda por ensino superior, a Comissão da UFAL levou em conta dados do Conselho 

Estadual de Educação e da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas. De acordo com tais órgãos, o interior 

possuía na época aproximadamente 20 mil professores do ensino fundamental com qualificação limitada – 

contrariando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – existindo ainda uma demanda imediata de 2.137 

docentes para ensinar nos cursos de licenciatura em Física, Química, Biologia e Matemática em todo o estado. 

Além disso, a demanda reprimida para o ensino superior no interior de Alagoas podia ser identificada pelo 

número de alunos matriculados no ensino médio. Em 2004, 68,5% dos estudantes secundaristas do estado 

residiam fora da capital, e destes, 40% estavam em Arapiraca (TAVARES e RAMALHO FILHO, 2008; UFAL, 

2005). 

Dessa forma, com base em tais informações, as regiões escolhidas para a instalação das unidades da 

UFAL foram o Agreste (com sede em Arapiraca e polos em Palmeira dos Índios e Viçosa), o Sertão (com sede 

em Delmiro Gouveia e polos em Mata Grande, Piranhas e Pão de Açúcar) e o Litoral Norte (sediado em Porto 

Calvo e com unidades em Porto das Pedras, Joaquim Gomes e Maragogi). Apesar dos estudos realizados e da 

confirmação das localidades contempladas, o processo de interiorização foi lento e dividido em etapas, com 

unidades ainda hoje em fase de implantação, ou seja, mais de dez anos após o início da expansão.  

O potencial econômico da região do Agreste, em especial do município de Arapiraca, tendo a indústria 

e o agronegócio como os principais potencializadores, foi um dos indicadores utilizados para a escolha dos 

cursos a serem implementados. Além disso, foram levadas em consideração as demandas do Poder Executivo 

(prefeituras, secretarias municipais, órgãos federais, municipais e estaduais atuantes nas cidades), pois, segundo 

a universidade 

Sua consideração é fundamental, tanto pela possibilidade de aperfeiçoar o 

desempenho das instituições públicas, quanto pela possibilidade de assegurar o 

caráter participativo do processo de interiorização devido ao conhecimento e 

expressão das particularidades locais. Mas também pela capacidade de se concretizar 

apoios e parcerias indispensáveis, tais como infraestrutura física, equipamentos, 

manutenção e pessoal de apoio (UFAL, 2005, p. 10).  
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O poder local, ao conceder o terreno para a instalação da universidade no interior, teria a possibilidade 

de indicar os cursos a serem oferecidos em tais unidades. Apesar de informar que “buscamos estimular a 

formação de cargos de interesse dos setores públicos e privados daquelas regiões e da sociedade de um modo 

geral” (DINIZ, 2015, p. 8), um dos idealizadores do projeto de interiorização da UFAL, afirma que a indicação 

dos cursos por parte das prefeituras se dava de maneira sugestiva, e não impositiva ou condicionante. De acordo 

com o autor, o principal mecanismo adotado na definição dos cursos a serem ofertados foi uma pesquisa de 

campo de caráter indutivo e espontâneo encomendada pela universidade e realizada em 32 municípios do estado. 

A pesquisa apontou a necessidade, dentre outros, dos cursos de Medicina, Administração, Ciências da 

Computação, Enfermagem, Psicologia, Agronomia, Educação Física e Direito – esse último foi o único não 

atendido, pois, segundo o autor, na região já existia o curso oferecido pela Universidade Estadual de Alagoas e 

não haveria demanda para o mesmo. 

Desse modo, o processo de interiorização da UFAL, iniciado na segunda metade dos anos 2000, ocorreu 

de maneira lenta e tardia. Como contrapartida nesse processo, a Prefeitura Municipal de Arapiraca cedeu, por 

meio da Lei 2372/2004, o terreno onde funcionava a Escola Técnica Agrícola, escola-fazenda desativada em 

2004. A universidade, através dos limitados recursos disponibilizados pela União, foi capaz apenas de realizar 

obras emergenciais para proporcionar condições mínimas para o início das atividades, uma vez que as 

edificações estavam bastante deterioradas. Todavia, o que era para ser uma condição provisória, se estendeu por 

quatro anos, gerando um acúmulo de “problemas relacionados à infraestrutura, ao dimensionamento dos 

ambientes, ao conforto ambiental e a funcionalidade” (MORAES et al., 2011, p. 19). Dessa forma, foi 

inaugurado em 15 de Setembro de 2006, pela Resolução do Conselho Universitário n. 20/2005 e do Decreto n
0
. 

5773, de 09 de Maio de 2006, o campus Arapiraca, consolidando a primeira etapa da expansão da UFAL. Com 

sede no município de mesmo nome e unidades em Palmeira dos Índios, Penedo e Viçosa, o campus funcionou 

inicialmente com 16 cursos de graduação (11 em Arapiraca e 5 nos outros polos), sendo a maior unidade do 

interior do estado. Atualmente, o campus possui 24 cursos presenciais e à distância, ofertando anualmente, 

aproximadamente, 900 vagas de ingresso. 

Além das demandas do Poder Executivo, visando atender às necessidades da iniciativa pública e do 

empresariado local, verifica-se na seleção das cidades de Alagoas uma tendência que é compartilhada por outras 

instituições de ensino superior dos países em desenvolvimento, amparadas nas recomendações de instituições 

financeiras, como o Banco Mundial. O relato a seguir, extraído de um dos documentos do banco voltados para a 

América Latina, é bem esclarecedor nesse sentido: 

Ademais, é proveitoso para o próprio sistema terciário estar em estreita sintonia com 

outras entidades públicas e privadas do país. Por exemplo, consultores 

especializados em educação superior e da indústria podem trabalhar em conjunto 

para assegurar que os egressos possuam as habilidades requeridas pela indústria. 

Finalmente, os consultores especializados em educação superior devem estabelecer 

relações harmônicas de trabalho com as repartições estatais responsáveis pela 

fixação do marco normativo e pelas finanças (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 57, 

tradução nossa). 

 

Portanto, apesar dos percalços, a ida da universidade para a região do Agreste alagoano foi capaz de 

proporcionar visíveis impactos econômicos para aquela localidade. Segundo Tavares e Ramalho Filho (2008), 
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houve uma elevação na demanda por serviços relacionados à transporte e moradia, resultando na construção de 

novos hotéis e pousadas, além da capitalização da terra, com inclusive valorização dos imóveis disponíveis para 

aluguel. A elevação em tais serviços está relacionada ao fato da maioria dos docentes e discentes serem oriundos 

de cidades fora do entorno de Arapiraca. Esse quantitativo pôde ser identificado logo no primeiro vestibular do 

campus. De acordo com dados da época, os alunos aprovados eram originários de 53 municípios diferentes, 

incluindo os estados de Sergipe e Pernambuco. 

 

CONCLUSÃO 

 Desse modo, as informações apresentadas ao longo dessa pesquisa foram capazes de demonstrar que o 

processo de interiorização da UFAL foi cercado de interesses que nem sempre estavam diretamente relacionados 

ao meio acadêmico. Vimos que a concepção é instrumental e utilitarista da universidade vinculada ao mercado e 

concentrada no desempenho das demandas. Não há como deixar de citar a sugestão do banco estimulando um 

estreitamento de relações entre o poder público e a iniciativa privada com o intuito de formar profissionais com 

“habilidades requeridas pela indústria”. Como se sabe, a ampliação da oferta do ensino superior nas últimas 

décadas – na sua maioria pela iniciativa privada – promoveu uma ampliação da diplomação. Todavia, essa não 

tem resultado numa democratização da formação humana e científica. Capacitar pessoas para suprir as 

necessidades do mercado laboral é simplificar o papel da universidade, reduzindo-o a uma mera replicadora de 

conhecimentos práticos. As transformações que tem passado a universidade, sob a influência dos organismos 

financeiros internacionais, tem comprometido significativamente o tripé ensino, pesquisa e extensão, onde 

apenas o primeiro parece ter relevância. 
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Jogos (VÍDEO-GAMES) e seu suporte a aprendizagem da língua inglesa 

RESUMO: Trazemos a proposta que os “games” podem ser benéficos para o aprendizado dos estudantes 

tradicionais da língua inglesa e das demais pessoas que desejam praticar este habito, persuadindo o usuário 

através de sua história, fazendo com que ele busque aprender sobre o jogo e consequentemente aprendera a 

língua, já que em boa parte das vezes língua nativa do jogo pode não ser a mesma de usuário final, além das 

demais questões citadas procuramos convencer a uma parcela da população que ainda insiste em ver o os jogos 

como produtos de entretimento, que a seu ponto de vista  são muito caros, grandes focos de distração na vida 

escolar do estudante e ferramentas ineficientes para o aprendizado. Com base nos ideais apresentados acima, 

fizemos diversas analises com gravações de áudio e vídeo, pedimos ao um membro de nossa equipe que jogasse 

undertale, para a partir disso, auxiliar no nosso estudo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Jogos, Vida escolar, Análise. 

. 

Videogames and their support in English Language Learning 

 

ABSTRACT: We bring the proposal that the games can be beneficial for the learning of the traditional 

students of the English language and the other people who wish to practice this habit, persuading the user 

through its history, causing him to learn about the game and consequently learn the language, since in most cases 

the native language of the game may not be the same as the end user, in addition to the other issues cited, we try 

to convince a portion of the population that still insists on seeing the games as entertainment products, which 

their point of view are very expensive, large distracting focuses on student school life and inefficient tools for 

learning. Based on the ideals presented above, we did several analyzes with audio and video recordings, we 

asked a member of our team to play undertale, from there, to assist in our study. 

KEYWORD: Games, school life, analysis 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Ao notar que com o passar dos anos os jogos eletrônicos e outras mídias digitais estão cada vez mais 

presentes no cotidiano de diversas pessoas, com uma única função, a de divertimento e descontração.  Como 

uma forma de diversão, lazer e entretenimento. Porém existe uma oportunidade de função deles que é pouco 

explorada: a aprendizagem de outros línguas. É claro que já existem jogos totalmente voltados para o ensino, 

como exemplo: Duolingo, Quizlet, entre outros. Entretanto, a questão são os jogos que não tem o foco principal 

para a educação, basicamente a ideia e trabalhar com jogos que não forçam o consumidor a necessariamente 

“estudar” e sim que o condicionam e instigam a procurar mais sobre o tema a consequentemente a aprender mais 

sobre a linguagem que está disponível no produto. Porém, optamos por pesquisar jogos comerciais, que podem 

ser disponibilizados a uma maior quantidade de pessoas. 

É sabido que, apesar de ter presença constante nos currículos das escolas públicas do Brasil, o ensino de 

língua inglesa é notoriamente deficitário. Makiyama (2015) evidencia o lamento de docentes da área ensinando 

apenas “o básico do básico” e Leffa (2011) chama a forma como o ensino de línguas estrangeiras é encarada na 

maioria das escolas de “máscara da aprendizagem” e “carnavalização do ensino”. Por causa disto, se mostra de 

grande urgência reverter este quadro, ao invés de deixarmos de lado coloca-los em primeiro plano assim como os 

demais métodos de aprendizagem, como por exemplo: oralidade, escrita, discursiva, etc. 

. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A metodologia do projeto será feita em duas frentes: em uma, os professores se reunirão e participarão 

de oficinas e seminários, nos quais será discutida suas práticas em sala de aula, e como elas poderiam ser 

diferentes com a abordagem dos novos letramentos, como por exemplo o estudo dos game e como é feito, a 

partir de que passos pode-se fazer um game completo. Em outra, o coordenador e os bolsistas irão às salas de 
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aula fazer observação da prática destes professores, indicando caminhos e perspectivas através de intervenções 

pautadas pelo método da pesquisa-ação. 

Os instrumentos de coleta de dados serão: questionários e relatos dos professores envolvidos na 

pesquisa, e relatórios de observação de sala de aula. 

Com base nas questões apresentadas, realizamos analises com vídeos e áudios, que foram feitas a partir 

da jogatina de um dos membros da equipe, que usufruía do jogo Undertale, que é um jogo de gênero RPG, o 

termo RPG deriva das palavras Role-Playing Game que traduzidas para o português significam "jogo de 

interpretação de personagens" em que uma pessoa controla uma ser fictício e desbrava diversas aventuras por um 

mundo totalmente nunca visto, em boa parte das vezes o jogo pode contar com seu próprio sistema de linguagem 

e moeda. O possui três finais, determinado a partir das escolhas e ações feitas no ambiente do jogo:  

- pacifista, que busca poupar todas as criaturas encontradas; 

- neutro no qual o jogador elimina algumas criaturas, más poupa outras;  

- genocida, este elimina todas as criaturas encontradas  

 

Com a conclusão das analises, realizamos pequenas entrevistas com o membro equipe que desfrutou do 

jogo Undertale, o jogo conta uma história onde o mundo era governado por duas raças sendo elas Humanos e 

Monstros, até que um dia uma guerra começou entre essas duas raças. Os humanos venceram essa guerra e os 

monstros ficaram selados debaixo da terra com um feitiço, mais precisamente dentro de uma montanha 

conhecida como Monte Ebott, que mais tarde no ano 20XX ganhará a fama de que quem se lá aventurar nunca 

mais será visto. Nisto uma criança decide aventurar-se neste mesmo local e acaba por cair num buraco que dá 

acesso ao mundo dos monstros tornando-se o princípio para o desenrolar da história, após sua experiencia 

fizemos perguntas ao mesmo. Também realizamos fichamentos de artigos, sempre relacionados à como o game 

pode ajudar no aprendizado, além de que fizemos a leitura de um capítulo do livro MacGonigal que fala 

especificamente o que é um game e suas características como: sistema de “feedback”, participação voluntaria, 

regras e objetivos principais e secundários, quais as sensações que provocam. Em relação ao processo de 

aprendizagem ao se deparar com uma história que pode ter um idioma diferente do usuário do jogo ( neste caso o 

inglês) se o mesmo se interessar pela história do game em si e sair para procurar mais sobre o jogo ou até mesmo 

quiser ter mais detalhes sobre todo o contexto do jogo pode existir a probabilidade do conteúdo estar em inglês já 

que é uma das línguas mais faladas é utilizadas no mundo inteiro, sendo assim ele irá procurar métodos para 

traduzir toda a informação obtida, sendo assim ele irá aprender o inglês, de uma forma indireta e “ atrativa”, mas 

com que tenha a eficiência similar ou superior aos ensino comum.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o experimento, enxergamos que as imagens pode auxiliar no contexto do jogo, juntamente com 

um tradutor ou dicionário. A aquisição de novas palavras fica mais fácil com os itens citados no texto do jogo, e 

assim poderemos obter os significados dos termos caso o usuário desconheça para poder acompanhar a narrativa 

do game. O jogo se apresenta como objeto de solução de problemas alternativas para um problema que surge em 

nosso dia-a-dia. 

Com isso podemos observar que o joga dá a você as alternativas, más você e quem vai fazer as escolhas 

que o levará a um dos caminhos é você, essa metodologia contida no game faz com que aquela velha história de 

que os videogames são muito violentos não se aplique a este. Por fim o jogo pode ajudar a aprender a língua 

inglesa, porém, é necessário muito. Como já citado após o termino das analises, realizamos uma série de 

entrevistas com o membro, doravante denominado F, que disfrutou do jogo, fazendo diversos questionamentos e 

obtendo os seguintes resultados: 

 

Equipe: Se você estivesse com o tradutor ou com o dicionário, tentaria terminar o jogo? 

F: Sim, pois eu estava com vontade de aprender, porém a tradução dificultava muito minha experiencia no game. 

E: om base nas duas primeiras experiencias com o jogo, você conseguiu aprender um pouco sobre a história do 

jogo? 

F: Sim, eu descobri como o personagem foi para lá dentro. 

E: Seguindo a base da pergunta anterior com o uso de um dicionário você seguiria o mesmo caminho que você 

optou? 

F: Dependendo do que eu entendesse eu poderia sim mudar a minha trajetória. 

 

A partir das perguntas acima podemos ver que o uso de um tradutor ou algo do mesmo gênero, poderia mudar 

totalmente o foco do game, já que em alguns momento podemos perder o foco em algumas palavra e esquecer 

seus significados ou até mesmo não saber o significado, prejudicando o entendimento do player fazendo com que 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

885 

ele posso alterar uma escolha que na verdade poderia ser o contrário do que ele acredita ser o certo para uma 

determinada situação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a análise, constatamos que é possível aprender a língua inglesa com os videogames, 

todavia com alguns auxílios como tradutor ou dicionário a aprendizagem terá maior fluidez, mas também existe 

métodos que não necessitam do uso de um tradutor especificamente e sim de um entendimento básico do inglês e 

um pouco de interpretação textual, lembrando que as imagens do senário do jogo auxiliam para entender seu 

contexto, além destas afirmações também concluímos que os jogos tem seu lugar tanto na educação quanto no 

entretenimento, pois a junção deles faz com que o jogador desenvolva a língua inglesa de uma forma dinâmica.  
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Leis de diretrizes e bases da educação nacional e o ensino de línguas 

estrangeiras modernas 

 
Bartolomeu Melo Brito

59
 

 
RESUMO: Neste artigo realizamos uma retrospectiva das leis de diretrizes e bases da educação 

nacional, refletimos sobre o ensino de línguas estrangeiras modernas na educação básica, mais 

especificamente no nível médio da educação escolar. No intuito de desvelar o que está determinado 

nas LDBs enfocamos neste percurso as decisões políticas, os determinantes históricos e sociais que 

subjazem aos textos dos referidos documentos oficiais. Para concluirmos nosso intento, mantemos 

uma interlocução com a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 que reestrutura o Ensino Médio e, 

neste rol de mudanças impostas à educação nacional, revoga a lei ordinária nº 11.161, de 5 de agosto 

de 2005, a qual instituía o idioma espanhol como disciplina obrigatória a ser ofertada pelas escolas 

públicas e privadas de Ensino Médio no país; enfatiza a obrigatoriedade do estudo da língua inglesa e 

inclui a possibilidade de oferta de outra língua estrangeira, em caráter optativo, dando preferência à 

Língua espanhola.  

 

PALAVRAS-CHAVE: RETROSPECTIVA DA LEGISLAÇÃO, ENSINO MÉDIO. 

 

Laws of guidelines and bases of national education and the teaching of 

modern foreign languages 
 

ABSTRACT: In this article we present a retrospective of the laws of guidelines and bases of the 

national education, in this scope we reflect on the teaching of modern foreign languages in basic 

education, specifically in the middle level of school education. In order to unveil what is determined in 

the LDBs, we focus on this route the political decisions, the historical and social determinants that 

underlie the texts of said official documents. In order to conclude our intent, we maintain a dialogue 

with Law 13.415, of February 16, 2017, which restructures secondary education and, in this list of 

changes imposed on national education, repeals Ordinary Law 11,161, of August 5, 2005, to Which 

instituted the Spanish language as a compulsory subject to be offered by public and private high 

schools in the country; Emphasizes the obligatory nature of the study of the English language and 

includes the possibility of offering another foreign language, on an optional basis, giving preference to 

the Spanish language. 

 

KEYWORDS: RETROSPECTIVE OF LEGISLATION, MIDDLE SCHOOL. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da legislação relativa às diretrizes e bases da educação nacional nos 

possibilita compreender o que esteve e está reservado às Línguas Estrangeiras Modernas 

(doravante LEM) na educação básica, especificamente no nível médio de ensino, objeto deste 

estudo. Neste propósito, partimos da Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Marco na história da educação nacional 

que enfatiza, pela primeira vez, a finalidade da educação nacional. 

Neste percurso, uma década após o surgimento da referida LDB, vimos surgir a Lei 

5.692, de 11 de agosto de 1971, segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Ainda que 

tenha reduzido a oferta da disciplina de Língua Estrangeira, não faz nenhuma referência em 
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relação à oferta obrigatória do ensino desse componente curricular, tanto quanto a LDB de 

1961 que a antecedeu. 

Por fim, no dia 20 de dezembro de 1996 é promulgada Lei n. 9.394, atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que torna o ensino de Língua Estrangeira 

Moderna obrigatório, a partir do sexto ano do ensino fundamental. 

 

 

RETROSPECTO DA LEGISLAÇÃO: A PRIMEIRA LEI DE DIRETRIZES E BASES 

DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

Publicada no dia 20 de dezembro de 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), foi um marco na história da educação nacional. No seu Artigo 1º, 

a LDB enfatiza, pela primeira vez, a finalidade da educação nacional, que contempla a 

compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e 

dos demais grupos que compunham a comunidade; o respeito à dignidade e às liberdades 

fundamentais do homem; o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 

internacional; o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na 

obra do bem comum; o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades 

do meio; a preservação e expansão do patrimônio cultural; a condenação a qualquer 

tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a 

quaisquer preconceitos de classe ou raça. 

Nesse contexto verifica-se a contraposição com a expansão do ensino de Língua 

Estrangeira, que ocorria em outros países ocidentais, ocasionada pelo crescimento econômico 

dos EUA e pelo impacto que as conquistas russas, no âmbito das tecnologias, provocaram na 

educação norte-americana. Nesse contexto histórico em que é promulgada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na qual as Línguas Estrangeiras Modernas 

passam a ser disciplinas complementares, não obrigatórias.  

Essa influência já poderia ser sentida em âmbito nacional, pois estudar a língua inglesa 

converte-se em meta para os membros das elites emergentes que dispunha de condições para 

custear cursos em institutos particulares de idiomas, com o intuito de progredir nos estudos e 

no exercício de atividades profissionais. 

 
 

SEGUNDA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL  

 
A Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. 

Ainda que tenha reduzido a oferta da disciplina de Língua Estrangeira, não faz nenhuma 

referência em relação à oferta obrigatória do ensino de língua estrangeira, tanto quanto a LDB 

de 1961 que a antecedeu. Essa ausência na LDB/71 ignora, pois, a importância das Línguas 

Estrangeiras ao não incluí-las dentre as disciplinas de oferta obrigatória, no currículo de 1º e 

2º graus. É reformada a LDB/61 e o ensino das Línguas Estrangeiras Modernas passa a ser 

apenas recomendado. 

O país vivia o período de ditadura militar, no qual a filosofia vigente dava pouca 

importância às culturas estrangeiras expressadas pelas línguas. Na realidade, ao adotar essa 

posição as ideias subjacentes estavam 
sob a égide de um falso nacionalismo que alegava que a escola não deveria 

se prestar a ser a porta de entrada de mecanismos de impregnação cultural 

estrangeira e, através dessa influência, contribuir para o aumento da 
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dominação ideológica de sociedades estranhas à brasileira, consagrando, 

com isso, um colonialismo cultural a serviço de interesses estrangeiros. 

Predominante na década de 70, esse pensamento tomava o ensino de línguas 

estrangeiras como um instrumento das classes favorecidas para manter 

privilégios, impondo um domínio social, cultural, político e econômico. 

(NICHOLLS, 2001, p.17) 

 

Portanto, como se pode observar, a LDB de 1961 reduziu drasticamente a oferta de 

Língua Estrangeira Moderna no currículo pleno do Ensino Médio e em relação à LDB de 

1971, o ensino passa a ser apenas recomendado quando houvesse possibilidade de oferta. 

Nesses termos, o momento histórico ditatorial, vivenciado pela sociedade brasileira, atribui 

aos militares [1964 – 1985] a condução das políticas públicas, incluídas as educacionais, 

diretamente vinculadas ao cerceamento das liberdades civis. Em nome de um falso 

nacionalismo, as gestões militares praticamente eliminam as Línguas Estrangeiras Modernas 

dos currículos das escolas públicas brasileiras, o que resulta consequentemente, numa total 

ausência de políticas nacionais de ensino de Língua Estrangeira e na diminuição significativa 

da carga horária dedicada à disciplina. 

Posteriormente, o Parecer 853/71 de 12/11/1971 do Conselho Federal de Educação, que 

define a doutrina de currículo, indica os conteúdos de núcleo comum; apresenta o conceito de 

matéria; orienta suas formas de tratamento e integração, indica os objetivos das áreas de 

estudo e os do processo educativo, remete-os ao objetivo geral do ensino de 1o e 2o graus e 

aos fins da educação brasileira, traz justificativa de indicação de inserção da disciplina de 

Língua Estrangeira como uma simples recomendação quando afirma:  
Não subestimamos a importância crescente que assumem os idiomas no 

mundo de hoje, que se apequena, mas também não ignoramos a 

circunstância de que, na maioria de nossas escolas, o seu ensino é feito sem 

um mínimo de eficiência. Para sublinhar aquela importância, indicamos 

expressamente a “língua estrangeira moderna” e, para levar em conta esta 

realidade, fizêmo-la (sic) a título de recomendação, não de obrigatoriedade, e 

sob as condições de autenticidade que se impõem (BRASIL, 1971, p.2).  

 

Paiva (2003) questiona sobre a conclusão a que chega o legislador ao afirmar que o 

ensino de Língua Estrangeira é ineficaz na maioria das escolas, e não informa em qual 

pesquisa ou fonte de informação é baseada sua assertiva; como também, sobre “as condições 

de autenticidade que se impõem”, às quais o redator se referia, pois, ao não qualificar o termo, 

não podemos identificar o que tenciona afirmar. Curioso, ainda, é o que fica implícito no texto 

legal em relação aos objetivos propostos pelo currículo escolar, quais sejam oportunizar ao 

alunado ler, entender e comunicar-se na Língua Estrangeira, uma vez que podemos inferir que 

as outras disciplinas atingem seus objetivos, à exceção das Línguas Estrangeiras Modernas. 

 

 

A ATUAL LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

  Promulgada a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, que torna o ensino de Língua Estrangeira Moderna obrigatório, a 

partir do sexto ano do ensino fundamental. Encontramos no Artigo 26, § 5º que 
Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir 

de quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, 

cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades 

da instituição. (BRASIL, 1996, p.90) 
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 Em relação ao Ensino Médio a LDB, no seu Artigo 36, inciso III, inova quando 

estabelece que: 
Será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 

dentro das possibilidades da instituição (BRASIL, 1996, p.107) 

 

 A disciplina de língua estrangeira passa a ter status de disciplina de oferta obrigatória no 

currículo escolar e conhecimento tão importante como qualquer outro, ainda que o tempo 

dedicado a sua aquisição, de um modo geral, não tenha sido ampliado. 

A recente universalização do Ensino Médio se configura como uma obrigatoriedade do 

poder público em ofertar o Ensino Médio gratuito e de qualidade. Consequentemente, sendo 

de oferta obrigatória, o referido nível de escolaridade, a exemplo do Ensino Fundamental, 

converte-se em um direito público subjetivo. 

Nesses termos, compreendemos que, 
o atraso de um século, pelo menos, na universalização da escola básica é um 

dos indicadores do perfil anacrônico e opaco das nossas elites e um elemento 

cultural que potencia o descompasso do discurso da “modernidade” e defesa 

da educação básica de qualidade, da ação efetiva destas elites. (FRIGOTTO, 

2003, p.158) 

 

Assim, objetivando-se o êxito desse processo, o Ensino Médio, além da preparação 

básica para o trabalho, incorpora os conceitos de interdisciplinaridade e contextualização, que 

devem constituir uma espécie de eixo norteador da prática pedagógica e didática a dar forma 

aos objetivos desse nível de escolaridade.  

Em 22 de setembro de 2016, o governo brasileiro encaminha ao Congresso Nacional, a 

Medida Provisória (MP) 746/2016 para reestruturação do Ensino Médio. A referida MP dá 

surgimento à Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 que, no rol de mudanças impostas à 

educação nacional revoga a lei ordinária nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, a qual instituía o 

idioma espanhol como disciplina obrigatória a ser ofertada pelas escolas públicas e privadas 

de Ensino Médio no país e, inclui a obrigatoriedade do estudo da língua inglesa e a 

possibilidade de oferta de outra língua estrangeira, em caráter optativo, dando preferência à 

Língua espanhola. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória percorrida nesse estudo nos proporcionou uma compreensão da direção dos 

determinantes históricos, sociais e políticos que motivaram o surgimento da LDB e dos 

Conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna e a implantação do ensino de Língua 

Estrangeira, como disciplina obrigatória no currículo da escola regular de Nível Médio no 

país e, mais recentemente a opção pela obrigatoriedade da disciplina de língua inglesa. 

Nosso país integra o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos da América do 

Norte – EUA. Desse modo, as políticas linguísticas adotadas para as relações com a 

comunidade internacional e as exigências internas, como as centradas no contexto 

educacional, limitam-se, quase que exclusivamente, ao protagonismo da centralidade da 

língua inglesa para atender as exigências postas pela expansão do sistema capitalista nos 

países periféricos e à demanda do mercado também em expansão. Assim, presenciamos uma 

ideologia liberal, tendo o dólar como moeda determinante na economia mundial. 
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Língua e cultura: pontos de intersecções linguístico-culturais na 

toponímia municipal alagoana 

 
Pedro Antônio Gomes de Melo

60
 

 
RESUMO:Os topônimos são unidades lexicais comuns que se atualizam a nomes próprios individuais, 

ressignificados no ato de batismo de lugar. Nesses casos, há uma situação singular, em virtude de o vocábulo, ao 

deixar o seu uso pleno na língua, transitando para o uso onomástico-toponímico, reveste-se de caráter 

denominativo e passa a ser referencializado como locativo. Nessa direção, este artigo objetiva realizar uma 

descrição linguística sobre as escolhas lexicais decorrentes de taxionomias de natureza física registradas, na 

sincronia atual, no léxico toponímico municipal alagoano realizadas pelo sujeito-nomeador para nomear 

municípios. Quanto aos métodos empregados, trata-se de um estudo bibliográfico, em que o inventário 

toponímico que compõe o corpus desta pesquisa seguiu, fundamentalmente, os princípios teórico-metodológicos 

da Lexicologia e da Toponímia, em especial o modelo teórico de Dick (1990, 1992) e as contribuições de 

Isquerdo (1996, 2012). Após as análises, os resultados apontaram que há uma maior influência de condutas 

motivadoras de natureza física na toponímia municipal. Dentro desse grupo motivacional, as taxes dos 

hidrotopônimos foram as mais produtivas, com registros de 19 ocorrências, de um total de 55 topônimos, o que 

demonstra que fatores naturais do habitat interferem na escolha de nomes próprios atribuídos às municipalidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística; Léxico toponímico; Nomes de cidade. 

 

Languageandculture: points oflinguistic-cultural intersections in 

alagoana municipal toponymy 
 

 

ABSTRACT:The toponyms are common lexical units that update to individual proper names, redefined in the 

act of baptism of place. In these cases, there is a singular situation, by virtue of the word, when leaving its full 

use in the language, transiting to the onomastic-toponymic use, it has a denominational character and is referred 

to as locative. In this direction, this article aims to perform a linguistic description on the lexical choices arising 

from taxonomies of a physical nature registered, in the current synchrony, in the Alagoas toponymic lexicon 

carried out by the subject-appointee to nominate municipalities. As for the methods employed, this is a 

bibliographical study, in which the toponymic inventory that compose the corpus of this research followed 

fundamentally the theoretical-methodological principles of Lexicology and Toponymy, especially the theoretical 

model of Dick (1990, 1992) and the contributions of Isquerdo (1996, 2012). After the analysis, the results 

showed that there is a greater influence of motivating behaviors of a physical nature in the municipality 

toponymy. Within this motivational group, the taxes of hydrotoponym were the most productive, with records of 

19 occurrences, of a total of 55 toponyms, which shows that natural habitat factors interfere in the choice of 

proper names attributed to the municipalities. 

 

KEYWORDS:Linguistics, Toponymic lexicon, City names. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar de o léxico ser objeto de interesse de muitos pesquisadores das áreas de Letras e 

Linguística no Brasil, o estudo de arte da Lexicologia demonstra que ainda há poucas pesquisas lexicais 

em Alagoas, menos ainda sobre o léxico toponímico
61

, embora seja evidente a importância de investigações 

                                                           
60
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petrus2017@outlook.com 
61

 Apropriou-se do conceito de léxico toponímico, definido por Isquerdo (2012, p. 116) “como o conjunto de 

unidades lexicais investidas da função de nome próprio de lugar que podem reunir formas do vocabulário 

comum, alçadas à categoria de topônimos”. 
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nessa área de saber, em virtude de sua característica interdisciplinar favorecer a aquisição de múltiplos 

conhecimentos, inclusive questões linguístico-culturais materializadas nos nomes de lugares. 

O topônimo é o signo linguístico no mundo onomástico. Trata-se de um elemento multifacetado que 

consiste no nome próprio em função designativa de um espaço geográfico e/ou humano. Estudá-lo é 

compreendê-lo em suas diversas potencialidades, identificando e resgatando as razões que fazem ou fizeram com 

que o falante escolhesse um nome, dentro de um eixo de possibilidades sêmicas para designar um determinado 

espaço. 

Sendo assim, parte-se do pressuposto de que a Toponímia pode traduzir uma imagem pelo menos 

aproximativa das representações de um povo, por meio de traços da geografia do lugar, do sistema de 

povoamento e das características etnodialetológicas da região na qual o topônimo está inserido. 

No caso da toponímia alagoana, em decorrência do processo de povoamento ao qual o estado foi 

submetido - antiga região sul da Capitania de Pernambuco - há grandes contrastes e diferenças diatópicas e 

diastráticas. Sua distribuição e nomenclatura toponímica se deve em particular ao início da formação do 

território alagoano, compondo dessa forma uma rede de relações linguístico-culturais em seu léxico toponímico. 

Neste escrito, adota-se o conceito de cultura como um conjunto de ideias, tradições, conhecimentos e 

práticas individuais e sociais, projetados na língua de um povo, e o ato de nomear lugares como atividade 

significativa ao homem como forma de entender a realidade circundante (MEADA, 2006). 

Dessas particularidades, surgiu o interesse científico-acadêmico de investigar como o homem, alocado 

num dado espaço físico do Nordeste do Brasil, tendo à sua disposição várias possibilidades de escolha, nomeou 

os municípios alagoanos, ou seja, como se dá/deu a conversão de um signo linguístico em um topônimo para 

designar suas municipalidades. 

É nesse sentido que este artigo se propõe a dirimir lacunas reveladas sobre a temática das motivações 

toponímicas em Alagoas, apresentando uma descrição linguística sobre as escolhas lexicais realizadas pelo 

sujeito-nomeador para designar os municípios no território considerado atualmente alagoano. 

Este artigo está dividido em duas seções: a primeira traz a fundamentação teórica que norteará este 

estudo, abordando, de forma concisa, conceitos de Lexicologia e Toponímia, que foram utilizados para subsidiar 

a análise e interpretação dos dados; e a segunda seção apresenta a análise e os resultados, pondo em foco as 

motivações toponímicas e, quando necessário, a rede etimológica toponímica evidenciada na nomenclatura das 

municipalidades alagoanas. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Este artigo se filia às bases teóricas e aos princípios metodológicos da Lexicologia, compreendida como 

uma parte da Linguística que tem como objeto “o relacionamento do léxico com os restantes subsistemas da 

língua, incidindo, sobretudo, na análise da estrutura interna do léxico, nas suas relações e inter-relações” 

(VILELA, 1994, p. 10), em diálogo com a área da Toponímia, compreendida como
62

 “o estudo integral, no 

                                                           
62

 Estudio integral, en el espacio y en el tiempo, de los aspectos: geo-históricos, socio-económicos y antropo-

lingüísticos, que permitieron y permiten que un nombre de lugar se origine y subsista (SALAZAR-QUIJADA, 

1985, p. 18). 
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espaço e no tempo, dos aspectos: geo-históricos, socioeconômicos e antropo-linguísticos que permitiram e 

permitem que um nome de lugar se origine e subsista” (SALAZAR-QUIJADA, 1985, p. 18, tradução nossa). 

Trata-se de uma investigação que se insere no paradigma pós-positivista de pesquisa de natureza 

qualitativa de cunho interpretativista, uma vez que seus resultados são oriundos de interpretação de fenômenos 

linguístico-culturais de forma objetiva, mas levando em consideração os contextos nos quais os dados foram 

gerados. Sendo assim, busca-se evidenciar as possíveis motivações para escolhas de nomes das municipalidades 

alagoanas, seus significados, sua etimologia e suas representações simbólicas no léxico toponímico. 

O recorte toponímico investigado abrangeu os 102 nomes próprios oficiais das municipalidades alagoanas 

na sincronia atual e seguiu, fundamentalmente, os princípios teórico-metodológicos da Lexicologia em 

interlocução com a Toponímia, em especial o modelo teórico toponomástico de Dick (1990, 1992) e as 

contribuições de Isquerdo (1996, 2012). 

Cumpre destacar que a intersubjetividade se marca nesta pesquisa, pois o nomeador é um sujeito situado 

social e historicamente, e os nomes de lugares remetem à motivação do ser humano, em um determinado 

contexto cultural, a um sistema de práticas, valores, crenças e interesses a ele associados que permanecem 

firmados nos locativos mesmo quando o motivo de sua escolha não mais existe. Logo, a partir do estudo do 

signo toponímico, pode-se compreender, em certos casos, o ânimo do nomeador, não apenas a causa motivadora 

do indivíduo, mas o reflexo da projeção de seu grupo social e posterior institucionalização do topônimo. 

A Toponímia, em seu início na França com August Longnon em 1878, ocupava-se exclusivamente do 

estudo linguístico imanente do topônimo com o objetivo de recuperar a etimologia dos nomes, o caráter 

semântico da palavra e suas transformações linguísticas, principalmente as morfossintáticas. 

Na atualidade, ela tende a observar outros aspectos envolvidos na prática de nomear lugares. Assim, o 

léxico toponímico traduz diversos aspectos línguo-culturais constituintes do processo de nomeação de cidades. 

Neste artigo, como já afirmado, limitar-se-á a análise das motivações toponímicas das escolhas lexicais para 

nomear os atuais e oficiais 102 municípios alagoanos. 

Nessa perspectiva não reducionista, as pesquisas toponímicas se tornaram uma área dinâmica e de caráter 

multidisciplinar, conforme postula Dick (1990, p. 16): “é lícito considerar-se a Toponímia, antes de 

tudo, como um complexo línguo-cultural, em que os dados das demais ciências se interseccionam 

necessariamente e, não, exclusivamente”. 

Dito de outra forma, em virtude da amplitude dos estudos toponímicos, a Toponímia se interliga a várias 

áreas do conhecimento, propiciando diferentes perspectivas de análises. Assim, constituindo-se como um ramo 

disciplinar dinâmico e de caráter multi, trans e interdisciplinar que tem como objeto de estudo o léxico 

toponímico real (não potencial) e seu produto gerado: a palavra com função locativa e suas transformações ao 

longo do tempo. 

Nas palavras de Trapero (1995, p. 21, tradução nossa)
63

, 

A toponímia é uma disciplina cuja problemática se integra à Linguística, à 

Geografia, à História, à Botânica, à Arqueologia, à Antropologia (...) E todas 

reivindicando um direito de propriedade. Mas temos que concordar que mais direito 

                                                           
63

La toponimia es una disciplina cuya problemática se la han repartido la lingüística, la geografía, la historia, la 

botánica, la arqueología, la antropología... Y todas ellas alegando un "derecho" de propiedad. Pero habrá que 

convenir que más (no digo exclusivo) "derecho" que ninguna tiene la lingüística, como perspectiva que trata de 

explicar una parcela del léxico de un lugar, de una región, de una lengua (TRAPERO, 1995, p. 21). 
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que todas as outras tem a Linguística (para não dizer exclusivo), como uma 

perspectiva que busca explicar um recorte do léxico de um lugar, de uma região, de 

uma língua (TRAPERO, 1995, p. 21, tradução nossa). 

 

Pelo supracitado, observa-se que a toponímia constitui um fio condutor de grande utilidade 

multidisciplinar, comprovando que a natureza pluralista dos nomes de municípios possibilita dialogar 

teoricamente com várias correntes, e neste artigo, dialogar-se-á com os estudos do léxico. 

Nessa vertente, essas pesquisas podem ser compreendidas como um indicador linguístico-

cultural – em sentido lato, uma vez que o modo como a língua traduz a visão de mundo de um 

povo evidencia as inter-relações que se estabelecem entre língua, cultura e sociedade. Logo, 

quando se nomeiam lugares de forma primitiva e/ou quando se mudam estas designações ao longo do tempo, 

diferentes fatores podem motivar a escolha e/ou a mudança do topônimo, tanto de ordem físico-ambiental quanto 

antropocultural. 

Hoje, há duas tendências nos estudos toponímicos no mundo. A primeira, de caráter pragmático, 

manifestada principalmente nos países de língua francesa, nos quais se voltam à uniformização, à normatização e 

ao controle da nomenclatura geográfica. E a segunda, de caráter acadêmico, que compreende a toponímia não em 

sua função pragmática, mas como ciência da linguagem e um instrumento importante na análise linguística. Este 

artigo está incluso nessa segunda tendência (TIZIO, 2009). 

Nos dizeres de Tavares e Isquerdo (2006, p. 3), 

Na dimensão linguística, o estudo dos topônimos – nomes de lugares – pode ser 

realizado sob diferentes perspectivas: análise de estratos linguísticos evidenciados 

pelos designativos, classificação taxionômica dos nomes e análise de taxes 

predominantes, discussão da motivação semântica dos nomes, estudo diacrônico 

referente às mudanças de nomes, análise da estrutura morfológica dos topônimos 

(TAVARES; ISQUERDO, 2006, p. 3) 

 

As pesquisas toponímicas se desenvolvem em uma linha bibliográfica, documental e/ou de campo e 

seguem o método onomasiológico, em que o dado selecionado é observado, registrado, classificado, analisado e 

interpretado de acordo com a identificação dos fatores determinantes à configuração do corpus. 

No caso das motivações toponímicas, que estão relacionadas à intencionalidade do sujeito-nomeador, 

Dick (1990, 1992) apresenta um modelo teórico que engloba vinte e sete taxes
64

, distribuídas em dois grupos, 

conforme a natureza motivacional: onze taxes relacionadas ao ambiente físico, denominadas de taxionomias de 

natureza física; e dezesseis relacionadas ao homem e sua relação com a sociedade e a cultura, denominadas de 

taxionomias de natureza antropocultural. Dessa forma, agrupa os signos toponímicos a partir de suas motivações. 

E ainda, a pesquisadora Negri Isquerdo contribuiu para ampliação do modelo taxionômico elaborado por 

Dick,propondo subdivisões para a categoria dos animotopônimos. A referida estudiosa do léxico toponímico, em 

sua Tese de Doutorado (1996), propôs uma subdivisão justificada pela presença de determinados traços nesses 

nomes que permitiriam um novo agrupamento. Assim, os topônimos que denotam “impressão 

agradável/otimista” foram classificados por essa pesquisadora como animotopônimos eufóricos e os que 

denotam “impressão desagradável/temeridade”, como animotopônimosdisfóricos(ISQUERDO, 1996, p. 118). 

                                                           
64

 O termo taxe corresponde à identificação e classificação genérica dos fatos cósmicos de duas ordens de 

consequência: a física e a antropocultural, de forma a permitir a aferição objetiva de causas motivadoras dos 

locativos (DICK, 1990). 
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No ato de denominação, Basilio (2007, p. 31) explica que essa prática “pode ser descritiva ou 

metafórica”. Nesse sentido, em Alagoas, os topônimos que nomeiam cidades são usados tanto na forma 

descritiva – a partir de suas características objetivas mais relevantes (por exemplo, Munícipio de Rio Largo/AL, 

Município de Campo Grande/AL, etc.) como de modo subjetivo por associação (metáfora) – aspectos atribuídos 

ao lugar pelo nomeador (por exemplo, Município de Feliz Deserto/AL, Município de Mar Vermelho/AL, etc.). 

Vistos sob esse olhar, o léxico de uma língua é formado por um conjunto de vocábulos que pode 

representar, pelo menos num certo sentido, o patrimônio social, histórico e cultural geral de uma comunidade. 

Por seu turno, Antunes (2007, p. 42) explica que se trata de 

Um conjunto relativamente extenso de palavras, à disposição dos falantes, as quais 

constituem as unidades de base com que construímos o sentido de nossos 

enunciados. (...) É mais do que um repertório de unidades. É um depositário dos 

recortes com que cada comunidade vê o mundo, as coisas que a cercam, o sentido de 

tudo (ANTUNES, 2007, p. 42). 

 

Sendo assim, ao escolher palavras do léxico geral, num dado contexto, o usuário da língua desenvolve 

uma estratégia comunicativa, recorrendo aos seus conhecimentos tanto do léxico quanto da própria situação em 

que se encontra. Com efeito, essas escolhas lexicais objetivam a realização de determinados fins, podendo 

desvelar informações importantes. 

No campo do léxico toponímico, pode-se dizer que o sujeito-nomeador, ao escolher um certo nome 

próprio em função onomástica, num processo seletivo, não o faz aleatoriamente, sem que este, de certa forma, 

não tenha para ele um significado, uma importância e que reflita aspectos peculiares do lugar: físicos, históricos, 

políticos, culturais, visto que não há neutralidade no uso dos signos. 

Os estudos sobre o léxico se destacam a partir da década de 50, marcada por obras como a de G. Matoré, 

(La méthodeenLexicologie), pelo Congresso de 1957, realizado em Estrasburgo (Lexicologie et 

lexicographiefrançaises et romanes, 1960) e o início da publicação dos Cahiers de lexicologie, dirigidos por B. 

Quemada. 

Para Orsi (2012, p. 171), na Lexicologia  

Pode-se avaliar a questão dos campos semânticos; constituir uma rede de relações 

das palavras de um sistema linguístico, estabelecer a capacidade de ligação das 

unidades léxicas nos planos morfossintático, sintático e semântico e nos eixos 

paradigmático e sintagmático; estudar o conjunto de palavras de uma determinada 

língua ou de um grupo de indivíduos (ORSI, 2012, p. 171). 

 

Assim, as pesquisas lexicológicas se ocupam dos problemas teóricos que embasam o estudo científico do 

léxico.  

Dito o exposto, acredita-se que esses dois ramos dos estudos da linguagem, Toponímia e Lexicologia, 

podem oferecer o referencial teórico necessário para a descrição do léxico toponímico municipal alagoano em 

sua formação, estrutura e o funcionamento propostos neste artigo. Logo, com base em tais pressupostos, realizar-

se-ão as análises dos 102 nomes atribuídos aos municípios alagoanos na sincronia atual, nos quais se 

estabelecem uma conexão entre o município e o topônimo atribuído a ele, em que as partes formam um todo 

representativo. Buscando relacioná-los aos atos onomásticos, especialmente, aqueles ligados à toponímia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doravante serão apresentadas as análises toponímicas e quantitativa dos dados que constituíram o corpus 

deste estudo (102 nomes de municípios alagoanos). 

Os topônimos foram agrupados conforme suas respectivas motivações toponímicas, observando suas 

taxes de natureza física, a partir do modelo classificatório taxionômico, pensado para a realidade toponímica 

brasileira e apresentado por Dick (1990 e posteriores). 

Nesse modelo, no âmbito do significante, o topônimo é composto por dois termos: o primeiro, chamado 

de elemento genérico, que é relativo à entidade geográfica que irá receber a denominação, identificando-a e 

singularizando-a dentre outras semelhantes, e o segundo é o elemento específico que particulariza a noção 

espacial. Por exemplo: Boca da Mata/AL = Boca (elemento genérico) + da Mata (elemento específico), 

formando, então, um sintagma toponímico. Sendo assim, para a classificação dos topônimos compostos, 

considerar-se-á o elemento específico, que é o topônimo propriamente dito. 

 

Topônimos decorrentes de taxionomias de natureza física registrados, na sincronia atual, no léxico toponímico 

municipal alagoano 

Quanto aos topônimos decorrentes de taxionomias de natureza física registrados, na sincronia atual, para 

nomear municípios em Alagoas, foram detectados 55 nomes próprios de natureza física na função toponímico-

onomástica. 

Para facilitar a compreensão etimológica de alguns nomes de municípios alagoanos, apresentar-se-á a 

origem linguística dos topônimos de étimo indígena e africano, como forma de resgatar o significado dos 

constituintes que formam a unidade lexical, com base no dicionário de Tibiriçá (1997) e Cunha (2010). E ainda 

na enciclopédia de Mendonça et al. (2012). 

 

Hidrotopônimos: topônimos relativos a acidentes hidrográficos em geral (rios, lagoas, olho d’água e praias) 

Foram registrados dezenove hidrotopônimos, assim distribuídos: 

a) 10 (dez) nomes relativos a rios: (01) Barra de Santo Antônio, que faz referência ao Rio Santo 

Antônio, que corta a região; (02) Barra de São Miguel, que faz referência ao rio São Miguel, que talvez tenha 

sido o primeiro rio oficial descoberto pelos exploradores portugueses no nordeste do Brasil; (03) Canapi, do tup. 

cana-pií ‘cana fina, delgada’ (TIBIRAÇÁ, 1997), que faz referência ao Rio Canapi, que corta a região; (04) 

Coruripe, que faz referência ao Rio Coruripe, conhecido como Cururugi pelos índios Caetés; (05) Jacuípe, do 

tup. jacu-y-pe ‘no rio do jacu’ (TIBIRIÇA, 1997), que faz referência ao Rio Jacuípe, que corta a região do 

município; (06) Matriz de Camaragibe e (07) Passo de Camaragibe, do tup. camara-juba ‘árvore amarela’ 

ou camará g-y-pe‘rio dos camarás, numa referência aos tupinambás, rio que corta a região e percorre diversas 

localidades em Alagoas; (08) Santana do Mundaú, do tup. mandau ‘bebedouro’ (MENDONÇA, 2012), que faz 

referência ao Rio Mandaú, que é um percurso de d’água que banha os estados de Pernambuco e de Alagoas; (09) 

Traipu, do tup. taraí-ypu ‘fonte da traíra, muito peixe’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência ao Rio Traipu, que 

corta a região; e (10) Maragogi, do tup. maracujá-y ‘rio dos maracujás’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência 

ao Rio Maragogi, que corta a região. 

b) 4 (quatro) nomes relativos às características de praia, lagoa ou mar: (11) Japaratinga, do tup. já-pará-

tinga ‘mar que costuma estar esbranquiçado, i. é., cheio de espumas’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência à 
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região de Japaratuba e suas praias, que os primeiros colonos denominavam de Japaratuba da Praia, para 

distingui-lo de Japaratuba da Mata, que fica na região das matas úmidas. A origem da cidade se deve a uma 

colônia de pescadores; (12) Jequiá da Praia, do tup. jekeí-y ‘espécie de armadilha de apanhar peixes’ 

(TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência à imensa quantidade de peixes curimãs que são retirados da Lagoa Jequiá; 

(13) Paripueira, do tup. pari-puera‘antigo pesqueiro, antiga barragem’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência às 

praias das águas mansas da região; (14) Santana do Ipanema, do tup. gua. ‘y ‘água’ + panema ‘imprestável’ ou 

possivelmente upaba ‘lago’ + nem ‘fedorento’. Ypanema, da língua Yaathe, original da tribo Fulni-Ô, também 

‘água turva’, ‘água imprestável para o consumo humano’ (MENDONÇA, 2012), que faz referência ao Rio 

Ipanema, que corta o município e (15) Mar Vermelho, que faz referência à lagoa existente no povoado de clima 

ameno, rodeada de gravatás, um tipo de árvore que no outono deixa cair suas folhas de coloração vermelha no 

chão e nas águas do lago. 

c) 5 (cinco) nomes relativos às nascentes d’água ou à aparência dessas fontes de águas: (16) Água 

Branca, que faz referência ao conjunto de fontes d’água naturais muito próximas umas das outras que davam a 

impressão de uma única fonte com límpidas águas, clara e branca, como diziam os antigos habitantes, existentes 

na localidade; (17) Branquinha, que faz referência às águas límpidas do Rio Mundaú, claras e sem poluição, à 

época, água branquinha, como diziam os antigos moradores do início do povoamento da localidade; (18) 

Cacimbinhas, que faz referência a uma pequena cacimba existente, no lugar onde hoje está situada a cidade, que 

atendia aos caçadores que por ali passavam e (19) Igaci, do tup. y-assy‘rio pestilento, rio doente’ (TIBIRIÇÁ, 

1997), que faz referência, em língua indígena, a olho d’água. 

Quanto à motivação de natureza física, verificou-se a predominância de hidrotopônimos na escolha de 

nomes próprios para nomear municípios em Alagoas na totalidade do corpus aqui analisado. 

A rede hidrográfica de Alagoas é constituída por rios que correm diretamente para o oceano Atlântico 

(como, por exemplo, o Camaragibe, o Mundaú, o Paraíba e o Coruripe) e por rios que deságuam no São 

Francisco (como o Marituba, o Traipu, o Ipanema, o Capiá e o Moxotó). 

Esse traço hidrográfico se apresenta marcante na motivação toponímica, vinculando-se à importância dos 

cursos d’água para as condições humanas no território alagoano e sinaliza que, no processo de ocupação do 

homem, aspectos naturais como a hidrografia se desponta relevante na observação do léxico toponímico, dado o 

seu caráter referencial. 

 

Fitotopônimos: topônimos relativos à vegetação local 

Foram registrados dezesseis fitotopônimos, assim distribuídos:  

a) 11 (onze) nomes relativos às espécies de árvores da região, na qual o município está inserido: (20) 

Arapiraca, do tup. ara‘periquito, arara’; pira ‘pousa’; aca ‘ramo de árvore’. Trata-se de uma espécie de angico 

branco, uma árvore da família das Leguminosas Mimosáceas – Piptadênia (Piteodolobim), uma espécie de 

angico branco muito comum no Agreste e no Sertão, e que o povo, à sua maneira, denomina de Arapiraca 

(TIBIRIÇÁ, 1997); (21) Cajueiro, que faz referência a um frondoso cajueiro que existia às margens do Rio 

Paraíba, onde se originou a cidade; (22) Coqueiro Seco, que faz referência a um velho coqueiro, já seco, que 

passou a ser, dentro da região possuidora de um vasto coqueiral, ponto de referência para os que passavam pela 

margem ocidental da Laguna do Norte; (23) Craíbas, do tup. Caraíba ‘homem branco, estrangeiro’ (TIBIRIÇÁ, 

1997), que faz referência à árvore craibeira muito comum na região do município; (24) Flexeiras, que faz 
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referência ao grande número de árvores existentes na região nas quais brotavam flechas semelhantes às de cana-

de-açúcar que era encontrada com facilidade nos arredores. 

E mais, (25) Jaramataia, do tup. jaramataia‘planta leguminosa’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência à 

grande quantidade de jaramataias – tipo de árvore ornamental de folhas estreitas muito abundante na região; (26) 

Murici, do tup. moressi ‘árvore da família das malpiguiáceas’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência ao 

muricizeiro que deu origem à localidade; (27) Pariconha, do tup. ‘duasconhas’, (como eram chamadas as polpas 

dos frutos do pé de ouricuri) (MENDOÇA, 2012), que faz referência a um ouricurizeiro cujos frutos continham 

duas conchas, como eram chamadas as polpas desses frutos; (28) Piaçabuçu, do tup. pyassab-ussu‘cerca grande’ 

(TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência à abundância, na região, de grandes palmeiras; (29) Pindoba, do tup. 

pindá‘folha da palmeira com a qual os índios faziam fisgas e anzóis; o coco da palmeira pindá’ (TIBIRIÇÁ, 

1997), que faz referência ao nome popular de uma espécie de palmeira da família das Arecáceas e (30) 

Taquarana, do tup. tacuá-rana ‘planta que se parece com a taquara, falsa taquara’ (bambu) (TIBIRIÇÁ, 1997), 

que faz referência a uma espécie de árvore característica e abundante no Agreste alagoano. 

b) 6 (seis) nomes relativos à diversidade da vegetação geral da região: (31) Junqueiro, do lat. XIII. 

juncus, -i ‘nome comum a várias plantas herbáceas’ (CUNHA, 2010), que faz referência à profusão da vegetação 

de junco às margens da lagoa responsável pela formação de um pequeno aglomerado de moradores; (32) Boca 

da Mata, que faz referência às primeiras residências das quais se tem notícia, construídas na entrada da grande 

mata, chamada pelos antigos moradores de boca da mata, que se estendia rumo à cidade Atalaia; (33) 

Campestre, que faz referência aos verdejantes campos existentes em meados do século XVIII entre os morros 

que circundavam toda a região; (34) Olho d’Água das Flores, que faz referência a uma árvore conhecida como 

pau d'arco. Na época da floração, cobria-se de tantas flores que, tangidas pelo vento, formavam um tapete à 

superfície da água. Assim, o lugar ficou conhecido entre os viajantes por Olho d’Água das Flores e (35) Viçosa, 

que faz referência ao vigor/verdor da vegetação local. 

Nesses casos de fitotoponímia, é importante se considerar o relevante papel da vegetação do território 

alagoano como fonte motivadora, e se percebe que o denominador resgata os aspectos da flora pela existência de 

plantas no ambiente em que se encontra seu objeto de denominação, isto é, o município da região na qual o 

topônimo está inserido. Sendo assim, evidencia-se a importância da vegetação na vida do homem, materializada 

na relação simbólica existente entre léxico e o ambiente
65

. 

 

Litotopônimos: relativos à constituição do solo, pedras e rochas 

Foram registrados cinco litotopônimos, assim distribuídos:  

a) 5 (cinco) nomes relativos à constituição do solo da região, na qual o município se originou: (36) 

Inhapi, do tup. inha‘pedra’ e pi‘água’ (MENDOÇA, 2012), que faz referência ao território da localidade ser 

cheio de enormes pedras, e muitas delas guardam a água da chuva em suas saliências; (37) Maceió, de 

masseió,nome que os tupis davam às lagoas formadas pelas águas pluviais (provável termo tupinambá) 

(TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência à constituição do solo alagadiço, onde se localizava o engenho de açúcar 

que tinha o nome de Maçaio-k e do riacho Maçayo; (38) Penedo, que faz referência à grande massa de rocha 

                                                           
65

 O termo ambiente é empregado numa perspectiva tradicional e visto pelo aspecto natural de fauna e de flora, 

estando ligado às interpretações de natureza, ou seja, o habitat, o espaço físico, natural, que os seres 

normalmente ocupam. 
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saliente sobre a qual se assenta o município; (39) Porto de Pedras, que faz referência ao fato de haver um porto 

que atraía navegantes, quer por meio das águas do Oceano Atlântico, quer por meio das águas do Rio Manguaba, 

além do fato de sua área urbana estar situada entre o mar, o rio e uma encosta de pedras; e (40) São José da 

Laje, que faz referência às pedreiras da região. 

Quanto aos casos dos litotopônimos, verificou-se uma incidência significativa de cinco nomes que 

apontam uma tendência motivadora do homem em atribuir às cidades nomes relativos à constituição mineral ou 

do solo da região na relação simbólica existente entre léxico e meio ambiente na nomeação das municipalidades 

alagoanas. 

 

 

Zootopônimos: topônimos referentes à fauna 

Nesta categoria toponímica, foram registrados cinco zootopônimos no léxico municipal alagoano e se 

percebe que o sujeito-nomeador resgata aspectos da fauna da região a ser nomeada, principalmente relacionados 

às atividades de caça e de pesca. Assim distribuídos: 

a) 2 (dois) nomes relativos às espécies de peixes encontradas na região: (41) Jundiá, do tup. yundi-á ou 

nhandiá ‘denominação genérica dada pelos índios ao bagre’ (TIBIRIÇÁ, 1997), que faz referência à abundância 

de peixes da espécie jundiá encontrados no Rio Manguaba, que percorre o território do município e (42) 

Piranhas, do tup. 1587 pi’rãia<pi’ra + ‘ãia‘dente, nome comum a vários peixes da família dos caracídeos, 

extremamente ferozes’ (CUNHA, 2010), que faz referência ao fato: num riacho que é hoje chamado das 

Piranhas, um caboclo ter pescado uma grande piranha. 

b) 3 (três) nomes relativos aos animais característicos da região: (43) Carneiro, que faz referência a uma 

cacimba - de acordo com os moradores locais - que teria sido aberta por um carneiro enlouquecido pela sede; 

(44) Maribondo, do afri. mari’mono, 1813 maribondo ‘nome comum a diversas espécies de vespas’ (CUNHA, 

2010), que faz referência a uma grande casa de maribondos/vespas, alojadas nos ingazeiros e canafístulas, que 

atacavam os viajantes e moradores do lugar; e (45) Satuba, do tup. yssá-tyba ‘abundância de içás’ (TIBIRIÇÁ, 

1997), que faz referência a uma espécie de formiga (saúva, conhecida formiga que existia na localidade), que 

muito incomodava os operários que construíam a trilha férrea de Great Western na região. 

 

Dimensiotopônimos: topônimos relativos às dimensões dos acidentes geográficos 

Nesta categoria toponímica, foram registrados cinco dimensiotopônimos no léxico municipal alagoano. A 

saber: (46) Campo Grande, que faz referência à extensa planície onde está situada a cidade, repleta de campos 

de grandes proporções, ideal para a pecuária e a agricultura; (47) Feira Grande, que faz referência à feira local, 

que passou a ser uma das maiores que se realizavam nas imediações; (48), Mata Grande, que faz referência ao 

fato de o povoado ter sido edificado junto à serra do mesmo nome e que é coberta de uma vasta, fértil e 

verdejante mata; (49) Olho d’Água Grande, que faz referência à vasta planície de terras férteis, possuidora de 

um olho d'água de grande proporção onde o povoado começou a se formar; e (45)Rio Largo, que faz referência 

ao engenho de açúcar existente no local, onde se iniciou o núcleo de povoação, e o Rio Mundaú se apresentava 

com maior largura entre as suas margens. 

 

Outras taxionomias de natureza física menos produtivas registradas na toponímia municipal alagoana 
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Já as taxes dos Cromotopônimos, Cardinotopônimos, Geomorfotopônimos e Morfotopônimos se 

apresentaram com pouca representatividade, no sentido de produtividade lexical na microtoponímia estudada, 

foram registrados dois ou apenas 1 (um) caso para cada taxe de natureza física citada, a saber: 

a) 2 (dois) nomes relativos à escala cromática: (51) Chã Preta, que faz referência à Fazenda Chã Preta, 

da família Inácio, cujos membros eram da raça negra (cor preta); e (52) Ouro Branco, que faz referência à 

brancura (cor branca) das imensas plantações de algodão da região. 

b) 1 (um) nome relativo à posição geográfica: (53) Santa Luzia do Norte, que faz referência à 

localização do município às margens da Laguna do Norte. 

c) 1 (um) nome relativo às formas de relevo terrestre: (54) São Miguel dos Campos, que faz referência 

aos Campos Arrozais dos Inhaúns, de cujo território fazia parte, segundo cronistas holandeses, os mais férteis do 

Brasil. 

d) 1 (um) nome relativo às formas geométricas: (55) Pão de Açúcar, que tem sua motivação no fato de 

que, nos engenhos da época colonial, havia moenda, caldeiras de cobre, o tendal das forças e a casa de purgar. 

Nessa última, existia uma forma ordinariamente usada para purgar e clarear os pães-de-açúcar. Como o morro 

Cavalete, ali localizado, assemelhava-se extraordinariamente àquelas formas de engenho, o lugar foi denominado 

de Pão de Açúcar. 

E ainda, cumpre ressaltar que não se registraram topônimos municipais alagoanos nas categorias: 

Astrotopônimos (topônimos relativos aos corpos celestes em geral) e Meteorotopônimos (topônimos relativos a 

fenômenos atmosféricos). 

De forma geral, os topônimos de motivação de natureza física se revelaram mais produtivos do que os 

topônimos de motivação de natureza antropoculturalna função toponímica de nomear municípios em Alagoas. 

Quantitativamente, eles corresponderam a 55 ocorrências, que representa uma percentagem de 53,92%, do total 

de 102 nomes das municipalidades estudadas. 

Dentro desse grupo, as taxes de hidrotopônimos com 19 ocorrências e os fitotopônimos com 16 

ocorrências se mostraram os mais recorrentes nas escolhas lexicais de motivação de ordem física. E ainda, os 

dimensiotopônimos, os litotopônimos e oszootopônimos, com 5 ocorrências cada taxe, apresentaram uma 

produtividade que pode ser considerada como média. 

Por fim, destaca-se que esses nomes de municipalidades, como signos toponímicos transparentes, são 

motivados na forma descritiva – a partir das características objetivas mais relevantes da região e cristalizam 

aspectos da geografia física do lugar, mantendo marcas que permanecem firmadas mesmo quando a motivação 

toponímica, ocorrida no ato denominativo, já não mais existe. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado de Alagoas é formado por 102 municípios, que estão distribuídos em três 

mesorregiões (Agreste Alagoano, Leste Alagoano e Sertão Alagoano) e subdivididos em 13 

microrregiões geográficas.Constitui, assim, a nomenclatura de suas municipalidades e, 

consequentemente, o léxico toponímico municipal humano de uma microtoponímia do Estado, 
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evidenciando com suas isoglossas os efeitos da sociedade sobre a língua, como, também, a maneira 

pela qual o mundo exterior nela se reflete e se refrata. 

Nesse sentido, nota-se que o sujeito-nomeador, ao escolher um determinado termo para nomear um 

município alagoano, num processo seletivo, não o faz aleatoriamente, sem que esse topônimo, de certa forma, 

não tenha para ele um significado, uma importância e que reflita e/ou refrata aspectos peculiares do lugar: 

geofísicos, históricos, políticos e culturais. 

Após as análises, os resultados apontaram para uma maior influência de condutas motivadoras de 

natureza física e que estes topônimos carregam cristalizados, em seus significantes, aspectos geofísicos do lugar, 

considerados relevantes pelo nomeador no ato de nomeação. 

Isso sugere que, na relação entre o homem e o meio ambiente, o sujeito-nomeador se apodera de 

referentes de seu habitat, especialmente da hidrografia geral de Alagoas e sua fauna, ao estabelecer o ato de 

nomear os municípios. É através do processo de interação proporcionado pela linguagem que ele pode 

exteriorizar sua relação com a natureza e o mundo circundante. 
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RESUMO: Os métodos e práticas de ciências no ensino fundamental vêm sofrendo várias modificações 

durante os anos, conforme a sociedade progride ao passo da globalização, as formas de ensinar também se 

modificam com o tempo, não é mais cabível no século em que vivemos o aluno decorar apenas conceitos, de 

modo que não consigam aplicar esses conceitos para resolução de problemas mais complexos relacionados à 

ciência, com o objetivo de analisar os métodos e práticas adotadas pelos docentes no ensino de ciências, assim 

como materiais, estratégias utilizadas nesse processo, bem como a preocupação em desenvolver o senso 

investigativo e observador do discente no âmbito das ciências esta pesquisa foi realizada e averiguar a tendência 

pedagógica mais utilizada pelos professores do ensino fundamental para a didática. Como instrumento foi usado 

questionário que foi entregue a professores que ministram aulas de ciências no ensino fundamental de duas 

escolas públicas e duas escolas particulares da cidade de Palmeira dos Índios. Dessa forma, observou-se que 

ainda existe uma prática tradicional no ensino de ciências sendo uma metodologia baseada puramente no livro 

didático e quadro, não havendo atividades práticas para melhor compreensão dos conteúdos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: dificuldade em ensinar, métodos em ciências, fracasso dos alunos em ciências. 

Methods and practices in the teaching of sciences of fundamental teaching 

in schools of the public and particular network of the municipality of 

Palmeira dos Índios/AL 
 

ABSTRACT: The methods and practices of science in elementary school have undergone several changes 

over the years, as society progresses to the stage of globalization, forms of teaching also change with time, it is 

no longer appropriate in the century in which we live the student To confuse concepts, so that they can not apply 

these concepts to solve more complex problems related to science, with the objective of analyzing the methods 

and practices adopted by teachers in science teaching, as well as materials, strategies used in this process, as well 

as The concern in developing the investigative and observant sense of the student in the scope of the sciences 

this research was carried out and to ascertain the pedagogical tendency most used by the teachers of the 

elementary school for didactics. As instrument, a questionnaire was used that was given to teachers who teach 

science classes in elementary schools of two public schools and two private schools in the city of Palmeira dos 

Índios. Thus, it was observed that there is still a traditional practice in science teaching being a purely textbook-

based methodology and there are no practical activities to better understand the contents. 

 

KEYWORDS: difficulty in teaching, methods in science, failure of students in science. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a colonização do Brasil, a tendência pedagógica tradicional, tem presença marcante, devido a uma 

educação voltada para o professor como ser inquestionável e detentor do conhecimento absoluto, nesse papel se 

encontravam os jesuítas, que tinham a missão de educar os filhos dos burgueses. 

          Nos últimos anos, diversas tendências surgiram, e, conforme a sociedade muda, os métodos de 

ensino também a acompanham nesse processo de desenvolvimento, sendo muitas as abordagens nas salas de aula 

de forma simultânea, são mescladas na tentativa de um bom planejamento de aula. 
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Tendo em mente a variedade de tendências na prática pedagógica o professor não pode seguir uma única 

prática, visto que a visão de mundo e concepções ideológicas influencia em sua atuação. Independentemente de 

manifestações, tendências ou prática, o que se faz necessário são a transmissão e o processo de assimilação do 

conhecimento, tornando a qualidade superior ao processo. 

A prática do professor envolve muitos requisitos, sua atuação em sala de aula está condicionada a 

estrutura física da escola, ao perfil de cada turma, materiais, instrumentos disponíveis entre outros, o que pode 

dificultar sua atuação, mas para essas intempéries, o professor poderá usar sua criatividade para explorar 

alternativas. 

Muitos recursos vêm sendo incorporado às aulas de ciências como auxílio, principalmente modelos 

anatômicos, esqueleto humano, vídeos, entre outros, entretanto, muitos professores continuam adeptos da 

exclusiva utilização do livro didático, não explorando outros meios e recursos para aperfeiçoamento de suas 

aulas. No tocante ao ensino de ciências, todo recurso que possa fixar conhecimentos e facilitar aprendizagem é 

importante.  

A disciplina ciências abrange várias áreas de conhecimento ao longo do ensino fundamental, que vão 

desde noções sobre o corpo humano a reações químicas e fenômenos físicos. Para ensinar ciências exige do 

professor atualização constante ao passo da evolução científica. 

O ensino de ciências no ensino fundamental atualmente passou a se dar condições de estimular o 

pensamento crítico, o senso investigativo e opinativo para o aluno desenvolver habilidades e vivenciar o método 

científico a partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, analisar, desmistificar trabalhando de forma a 

redescobrir, construindo conhecimentos. 

Nesta perspectiva entende-se que na prática atual o ensino de ciências precisa ser abordado além das 

meras teorias e memorizações de palavras sem significado para o discente. Podendo o docente utilizar-se de 

materiais adequados para a elaboração do planejamento das aulas para melhor aprendizagem dos conteúdos.  

Dessa forma, diante da necessidade de estratégias diferentes para ensino de ciências, desde os anos 

iniciais do ensino fundamental, procura-se averiguar a metodologia considerada mais eficaz e mais utilizada 

pelos professores do fundamental, já que é importante desenvolver o pensamento científico desde cedo. 

 Este trabalho objetiva analisar os métodos e práticas adotadas pelos docentes no ensino de ciências, 

assim como materiais, estratégias utilizadas nesse processo, bem como a preocupação em desenvolver o senso 

investigativo e observador do discente no âmbito das ciências e averiguar a tendência pedagógica mais utilizada 

pelos professores do ensino fundamental para a didática de ciências, como se dá o processo de ensino, por quais 

métodos se orientam na prática pedagógica, possibilitando também o alcance dos objetivos dos conteúdos 

programados. 

 Krasilchik, Libâneo e Furman foram os teóricos que subsidiaram este trabalho no que diz respeito a 

concepções sobre metodologias de ensino e a didática. Além da pesquisa bibliográfica e estudo da base legal 

nacional também foi realizada pesquisa in loco buscando averiguar a tendência predominante atualmente e os 

métodos mais praticados por professores no que diz respeito também às aulas práticas e diferenciadas para o 

ensino de ciências. 

Por fim os dados apontaram para a existência de uma prática tradicional no ensino de ciências sendo uma 

metodologia baseada puramente no livro didático e quadro, não havendo atividades práticas para melhor 

compreensão dos conteúdos. 

Podendo ser imposta pela falta de material de apoio adequado, ausência de laboratório ou infraestrutura 

da instituição educacional, porém, é notória a renovação que está iniciando nos métodos e práticas adotados 

pelos professores tanto do ensino fundamental I quanto no ensino fundamental II. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Essa pesquisa foi realizada na cidade de Palmeira dos Índios, município situado no estado de Alagoas, 

essa é uma pesquisa exploratória que tem como técnica o uso de questionário, foram utilizados como 

instrumento questionários objetivos e claros. Como método foi feita a observação. 

Inicialmente, foi feita pesquisa bibliográfica sobre temas relacionados a práticas, métodos, tendências e 

ensino de ciências no ensino fundamental por meio de leituras e estudos em revistas científicas e pedagógicas, 

artigos, anais de congresso e documentos diversos. 

 Em seguida, foi mantido contato com as escolas selecionadas para solicitação de autorização necessária 

para realização da pesquisa nas duas escolas da rede pública e duas da rede privada do município de Palmeira 

dos Índios. Os questionários foram entregues aos professores selecionados pelos critérios referentes aos 

objetivos da pesquisa. 

 Foi estabelecido um prazo de 15 dias para devolução do material. Ao final do prazo estabelecido houve o 

retorno às escolas para recolhimento dos questionários respondidos. 
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Participaram dessa pesquisa 11 (onze) professoras, que ministram aulas de ciências no ensino 

fundamental de escola pública e privada da cidade. Todos docentes do sexo feminino, e, por esta razão serão 

tratadas no decorrer deste trabalho por professoras. Esta pesquisa foi realizada através da aplicação de 

questionário com 15 questões, sendo 13 fechadas e duas abertas questões fechadas e abertas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise dos dados foi conduzida seguindo inicialmente pela leitura integral das respostas, organização 

das informações, destaque dos trechos significativos e categorização dos dados de acordo com as questões, e 

colocados na tabela de acordo com a frequência das respostas das professoras. 

Deve-se ressaltar que a amostra dessa pesquisa não é representativa da população, uma vez que são 

poucas as professoras entrevistadas e estas não foram sorteadas, se constituindo assim em uma amostragem. Os 

dados obtidos consideram as respostas das perguntas fechadas e abertas dos sujeitos.  

Na análise dos dados e pela observação nota-se que as escolas particulares geralmente apresentam 

infraestrutura melhor, havendo laboratórios, recursos diversos e os professores são conceituados como aqueles 

que têm uma melhor técnica de ensino e por isso essas escolas são consideradas melhores em relação às públicas, 

Já que as escolas públicas possuem várias carências em relação a infraestrutura e materiais para auxílio de seus 

professores, são tidas como aquelas que ofertam educação de má qualidade. No entanto, em relação às 

metodologias e práticas de ciências, ambas apresentam as mesmas dificuldades. O que pode ser um diferencial é 

a abordagem de cada professora em relação a sua atuação e a forma como faz para desenvolver suas aulas, 

sendo, portanto, particular de cada professor. 

As escolas campo da pesquisa apresentam similaridades em relação à falta de laboratório, apenas uma 

escola pública possui laboratório de informática, mas não possui de ciências, duas escolas particulares e uma 

privada possuem data show, apenas uma escola privada possui o recurso DVDs específicos para estudos da 

anatomia e fisiologia humana. No demais, as quatro escolas tem carências iguais quando comparadas umas as 

outras, públicas ou privadas. 

As docentes estão distribuídas conforme as etapas do ensino fundamental no qual lecionam sendo assim 

definido: no ensino fundamental I lecionam duas professoras formadas em pedagogia, duas cursando pedagogia, 

uma formada em geografia e habilitada em pedagogia, uma formada em letras português/ inglês e uma em letras 

/português, configurando um total de 07 (sete) professoras.  Leciona no fundamental II uma professora cursando 

química, uma cursando licenciatura em ciências biológicas, uma em licenciatura em matemática e uma formada 

em licenciatura em ciências biológicas com especialização e mestranda, configurando um total de 04 (quatro) 

professoras.  

A formação dos professores para ministrar ciências muitas vezes não favorece o desempenho desses. 

Sendo que o processo de ensino nas escolas de Educação Fundamental nos anos iniciais é realizado, na maioria 

absoluta das escolas brasileiras, por professores formados na área da Pedagogia, nos Cursos Normal Superior ou 

mesmo em cursos de Magistério. Porém, a maior dificuldade enfrentada por eles é a falta de material de apoio 

para o desempenho de uma melhor didática.  

Muitas práticas ainda hoje, são baseadas na mera transmissão de informações, tendo como recurso 

exclusivo o livro didático, a mera transcrição de informações no quadro e transmissão de conhecimentos 

acumulados; outras já incorporam avanços produzidos nas últimas décadas em conjunto com métodos 

inovadores na ministração das aulas, neste caso, as aulas de ciências em particular. Para Krasilchik, (2000) as 

modalidades didáticas usadas no ensino das disciplinas científicas dependem, fundamentalmente, da concepção 

de aprendizagem de Ciência adotada. O ensino de Ciências atualmente ainda é trabalhado em muitas salas de 

aula não levando em conta o progresso atual. A prática do professor envolve muitos requisitos, sua atuação em 

sala de aula está condicionada a estrutura física da escola, ao perfil de cada turma, materiais e instrumentos 

disponíveis etc. o que pode dificultar sua atuação. 

Em relação aos conteúdos, É preciso privilegiar o vinculo a realidade interligado ao conteúdo, o método 

deve estar subordinado a isso, como Libâneo (1986) pondera sobre os conteúdos “se o objetivo é privilegiar a 

aquisição do saber, e de um saber vinculado às realidades sociais, é preciso que os métodos favoreçam a 

correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos”. Observa-se que os conteúdos mais difíceis são a 

tabela periódica e o corpo humano para as professoras do fundamental I, porém, o corpo humano torna-se o 

conteúdo mais difícil considerando ambas as professoras do fundamental I e Fundamental II, pois devido à 

complexidade do corpo humano, sistemas e fisiologia para a explicação e entendimento é fundamental modelos 

anatômicos. 

Em escolas que dispõe de recurso vêm sendo incorporado às aulas de ciências como auxílio, 

principalmente modelos anatômicos, esqueleto humano, vídeos, entre outros, entretanto, muitos professores 

continuam adeptos da exclusiva utilização do livro didático, não explorando outros meios e recursos para 
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aperfeiçoamento de suas aulas. No tocante ao ensino de ciências, todo recurso que possa fixar conhecimentos e 

facilitar aprendizagem é importante, o material mais utilizado no fundamental I é o livro didático, pode-se 

observar através disso uma forte inclinação à tendência tradicional. No ensino fundamental apresenta uma 

diferença, onde a maioria das professoras utiliza vários meios de comunicação para melhorar a didática e assim a 

aprendizagem de suas turmas.  

As maiores dificuldades em lecionar no ensino fundamental para ambos os grupos é a dificuldade na 

leitura dos alunos, ficando em segundo lugar a infraestrutura da instituição ou sala de aula. Isto pode ser 

ratificado quando vemos a dificuldade na realização de aulas, pois o professor além de atender a uma turma com 

muitos alunos precisa também se ater aqueles com dificuldades de leitura tendo por vezes de ler o assunto para 

estes alunos e orientar com paciência as atividades, o que desperdiça tempo. Em outras ocasiões estes alunos 

ficam dispersos.  

Tratando das aulas práticas de ciências, em Furman (2009) Ciências tem relação com as competências 

científicas, que seriam elas: observar com um propósito (procurando padrões ou raridades); descrever o que se 

observa; comparar e classificar, com critérios próprios ou dados; formular perguntas investigativas; propor 

hipóteses e previsões; planejar experimentos para responder a uma pergunta; analisar resultados.  A maioria das 

professoras do fundamental I e II nunca fizeram uma aula de campo para a prática em ciências, com isso 

promover uma aproximação do mundo científico à realidade do aluno, demonstrando assim, uma necessidade da 

aplicação dos conteúdos de ciências em proposta de realização de aulas em campo.  

Contudo, a preocupação maior entre as professoras é o estimular a criticidade do aluno, enquanto nos 

anos finais do Ensino Fundamental, são desenvolvidas mais ações que estimulam a formação de opinião nos 

educandos. Não basta estimular somente o crítico, no ensino de ciências é fundamental a investigação, busca por 

respostas embasados na curiosidade do aluno, desde os anos iniciais pode ser incentivada. Dada a importância 

das ciências e ao ensino de ciências, onde a maioria de ambos os grupos consideram que o ensino de ciências é 

necessário para o conhecimento da vida e para a formação educacional, há necessidade da busca pelo o 

aperfeiçoamento que cada professora participante da pesquisa considera importante para sua atuação. Destaque-

se ainda que nas respostas das 06 professoras do ensino fundamental e 04 do fundamental II buscam meios para 

facilitar o aprendizado.  
Para ensinar ciências exige do professor atualização constante ao passo da evolução científica. Cabe aqui 

destacar a presença marcante nas salas de aula de professores que ensinam ciências, porém não possuem a 

graduação necessária para atuar como professor dessa área. São professores com formação em Letras que 

ensinam ciências, professores com formação em matemática que ensinam ciências.  

Aqui se percebe uma deficiência na educação, pois para um ensino de qualidade o primeiro passo seria 

professores qualificados para área de suas respectivas competências. Em relação ao ensino fundamental I tem os 

professores formados em pedagogia que como compete a sua formação também devem lecionar ciências, no 

entanto, para tal, estes precisam estar atualizados em busca do aperfeiçoamento de sua técnica, assim haverá 

aprendizagem significativa. 

Nota-se também a atual preocupação em transmitir o conhecimento de ciências buscando desenvolver, no 

aluno, o pensamento crítico e científico com base na investigação e curiosidade usando como método a interação 

entre os alunos para socialização. Pelos dados apresentados existe uma mudança significativa na metodologia 

adotada, ainda que a tendência tradicional seja utilizada na didática de ciências atualmente sendo abordada como 

única metodologia independente de turma, faixa etária ou nível cognitivo do aluno. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
A pesquisa ora desenvolvida teve como objetivo analisar os métodos e práticas adotadas pelos docentes 

no ensino de ciências de duas escolas públicas e duas escolas particulares do município de Palmeira dos Índios, 

cidade do estado de Alagoas. 

 Averiguar materiais, estratégias utilizadas nesse processo, à preocupação em desenvolver o senso 

investigativo e observador do discente no âmbito das ciências e averiguar a tendência pedagógica mais utilizada 

pelos professores do ensino fundamental para a didática de ciências, como se dá o processo de ensino, por quais 

métodos se orientam na prática pedagógica, possibilitando também o alcance dos objetivos dos conteúdos 

programados. Pelos dados apresentados nas tabelas observa-se que ainda existe uma prática tradicional no ensino 

de ciências sendo uma metodologia baseada puramente expositiva tendo como base o livro didático e quadro, 

não havendo atividades práticas para melhor compreensão dos conteúdos. 

Vale destacar que esta realidade vem sendo imposta pela falta de material de apoio adequado, ausência de 

laboratório ou infraestrutura da instituição educacional. Porém, é notória a renovação que está sendo feita nos 

métodos e práticas adotados pelos professores tanto do ensino fundamental I, quanto nos anos finais do ensino 

fundamental II, apesar da prática tradicional sendo muito presente nas aulas. 
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Com isso, chega-se à conclusão que avanços estão sendo alcançados na metodologia do ensino de 

ciências desde os anos iniciais. Embora a necessidade de trabalhar o pensamento científico através de situações 

problema, investigação, resolução e curiosidade não seja ainda uma realidade na didática das ciências, um dado 

importante é a preocupação desses professores em estimular o senso crítico em seus alunos, contribuindo assim 

com a formação de cidadãos conscientes.  

Os alunos necessariamente também precisam ser alfabetizados cientificamente para poderem se 

posicionar na sociedade conforme sua compreensão da realidade.  

O professor é um agente orientador no desenvolvimento equilibrado do conhecimento específico da 

disciplina e do processo de aprendizagem. Aprendizagem proporcionada pelas atividades práticas depende da 

forma como são propostas e elaboradas com os alunos, por isso a necessidade de adequação à realidade dos 

tempos modernos. 

 É necessário averiguar os métodos e práticas no ensino de ciências bem como os materiais como: vídeo, 

projetor multimídia, jogos adaptados, entre outros. Pois, favorecem a aprendizagem, sendo de fácil acesso para a 

maioria das professoras participantes desta pesquisa.  É considerado fundamental dar a oportunidade ao aluno de 

formar suas próprias explicações, antes de introduzir a explicação científica propriamente dita. 

Considera-se que a finalidade de uma didática apropriada para o ensino de ciências seja de formar 

cidadãos críticos, alfabetizados cientificamente, investigadores, de maneira que possam resolver problemas 

inerentes a ciências em seu cotidiano, bem como para favorecer a um bom embasamento dessa disciplina para 

futuros vestibulares. E, da mesma forma, que possam ter acesso ao processo de construção de uma aprendizagem 

significativa, e assim poder intervir no meio em que vivem e atuar na sociedade, em suma possibilitando melhor 

qualidade da aprendizagem das ciências. 

Neste sentido, necessários se faz adotar metodologias com uma maior quantidade de aulas práticas de 

ciências além da teoria, desde que dentro das possibilidades da instituição e do professor, saindo da monotonia 

das aulas tradicionais e puramente teóricas, buscando despertar o interesse do aluno para que assim eles possam 

eficazmente entender ciências sem tanta complexidade. Para tanto existem várias possibilidades para a realização 

das referidas aulas que vão desde observação da paisagem, confecção de modelos anatômicos, elaboração de 

histórias em quadrinhos, vídeos, dentre outras já citadas a depender do conteúdo abordado. 

Por fim ressalta-se a necessidade de espaços de programas de formação continuada tanto para suprir a 

formação inicial dos docentes que trabalham com ciências como para mantê-los atualizados. É necessário 

considerar a formação docente como um processo inicial e continuado que corresponda aos desafios do cotidiano 

escolar e dos avanços tecnológicos. 

 O professor é um dos profissionais que mais necessita de se manter atualizado, em decorrência de sua 

função que alia o ensinar com o estudar, isso é uma tarefa continua. A atualização é fundamental para o alcance 

da sua valorização profissional e desempenho exigidos pela sua própria função, só assim estarão habilitados para 

trabalhar metodologias dinâmicas em sua prática no ensino de ciências da contemporaneidade. Este trabalho 

contribuiu para a avaliação da atuação docente e ofereceu alternativas para uma melhor metodologia no ensino 

de ciências e planejamento das aulas. 
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RESUMO: Devido o alto índice de desmotivação em relação às aulas de educação física (FERREIRA, 

GRAEBNER e MATIAS , 2014) o presente estudo busca em seu objetivo principal analisar a satisfação e 

percepção dos alunos sobre aulas de educação física de duas escolas estaduais da cidade de Garanhuns 

Pernambuco. Caracterizado como descritivo, diante uma população de 450 alunos realizou-se o calculo 

amostral (SANTOS, 2000) considerando 5% de erro e 208 foi o numero representativo. Os alunos 

responderam a um questionário (DARIDO, 2004) utilizado como instrumento avaliativo adaptado. O 

questionário era composto de cinco questões de múltipla escolha. Para a tabulação dos dados foi utilizado 

o software SPSS versão 20.0, com nível de significância de p<0,05 e para o tratamento utilizou-se a 

estatística descritiva por meio da frequência percentual. Nos resultados apresentados, observou-se que a 

disciplina de educação física é a preferencia dos alunos, no entanto questionados sobre a participação nas 

aulas os alunos expressaram às vezes participar o que prova uma falta de estimulo e de interesse por parte 

das turmas. Com relação ao conteúdo aprendido por eles nas aulas, a pratica de esportes foi a resposta de 

47,6% dos alunos o que torna visível a metodologia esportista do professor. A maioria dos alunos acham 

as aulas legais e participam apenas para se divertir.  Contudo, percebe-se a necessidade de que os 

conteúdos assumam dimensões para além da prática, como também precisam estar contextualizados e 

dotados de significados e atitudes que possam impactar na realidade do estudante.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Questionário, desmotivação, estudante 

 

Levels of satisfaction of high school students about physical education 

classes 

 

ABSTRACT: Due to the high degree of lack of motivation regarding physical education classes 

(FERREIRA, GRAEBNER and MATIAS, 2014), the present study seeks in its main objective to analyze 

students' satisfaction and perception about physical education classes in two state schools in the city by 

Garanhuns Pernambuco. Characterized as descriptive, before a population of 450 students the sample 

calculation was performed (SANTOS, 2000) considering 5% of error and 208 was the representative 

number. The students answered a questionnaire (DARIDO, 2004) used as an adapted evaluative 

instrument. The questionnaire was composed of five multiple choice questions. For the tabulation of the 

data, SPSS software version 20.0 was used, with significance level of p <0.05 and for the treatment the 

descriptive statistic was used by means of the percentage frequency. In the presented results, it was 

observed that the discipline of physical education is the preference of the students, however questioned 

about the participation in the classes the students expressed sometimes participate which proves a lack of 

stimulation and interest on the part of the classes. With regard to the content learned by them in the 

classes, the sports practice was the response of 47.6% of the students which makes visible the teacher's 

sports methodology. Most students find classes legal and participate just for fun. However, the need for 

contents to take on dimensions beyond practice is perceived, as well as to be contextualized and endowed 

with meanings and attitudes that can impact the student's reality. 

 

KEYWORDS: Questionnaire, demotivation, student. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos a educação física escolar vem passando algumas divergências entre alunos e 

professores, pois a adesão a metodologia das aulas práticas e teóricas e a repetitividade por parte dos 

professores nos conteúdos voltados aos esportes vem fazendo com que alguns alunos percam a motivação 

pelas aulas de educação física. A síntese desse processo é uma tensão entre teoria e prática, na qual a 
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teoria parece não modificar a realidade da educação física e a realidade parece não aceitar a teoria 

(FERREIRA , GRAEBNER e MATIAS , 2014).  

Diante do exposto o presente estudo busca em seu objetivo principal analisar a satisfação e percepção dos 

alunos nas aulas de educação física de duas escolas estaduais de Pernambuco. Como também, identificar dentro 

da concepção dos alunos a disciplina de preferencia, a mais e menos importante, observar quais os propósitos ao 

participa da aula de educação física ou ao praticar alguma atividade fora do âmbito escolar e verificar de que 

forma a opinião dos alunos a respeito das aulas de educação física se modificam ao passar dos anos escolares no 

ensino médio. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo. Sua população foi composta por 450 alunos de duas 

escolas da rede estadual de Pernambuco precisamente da cidade de Garanhuns. Usando este número para o 

cálculo amostral (SANTOS, 2000) e considerando 5% de erro, o número necessário para a amostra foi de 208 

alunos. Após a autorização das escolas e entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos 

pais e responsáveis os alunos foram escolhidos aleatoriamente entre turmas do ensino médio para responder a 

um questionário (DARIDO, 2004) utilizado como instrumento avaliativo que foi adaptado reduzindo-se o 

numero de questões. Os alunos levaram em média 6 minutos para preencher o instrumento avaliativo composto 

inicialmente de dados pessoais e cinco questões de múltipla escolha tendo como tema a percepção e satisfação 

dos alunos do para as aulas de educação física.  Para a tabulação dos dados foi utilizado o software SPSS versão 

20.0, com nível de significância de p<0,05 e para o tratamento utilizou-se a estatística descritiva por meio da 

frequência percentual. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 De acordo com os dados coletados a matéria preferida dos alunos é com 30,3% educação física, 

seguido de português 21,4% com 20,7% biologia (ciências), matemática 19,7% e história 8,2%. No 

questionário também continha as opções educação artística, inglês e geografia que não foram assinaladas 

em nenhum momento. 

 O segundo questionamento feito para os alunos foi quanto à participação nas aulas de educação 

física. As respostas obtidas foram putadas no meio termo 46,6% respondeu que as vezes participa no 

entanto o índice de paticipatividade não tem uma disparidade significativa haja em vista que 42,8% 

sempre participa e 10,6% nunca participa. Para (NETO, CRUZ, et al., 2010) o desinteresse dos alunos nas 

aulas de Educação Física, está relacionado a uma característica que o torna mais explícito e controlável. 

Isto é, as aulas de Educação Física em geral são pedagogicamente tratadas como atividades de 

desenvolvimento corporal.  

Com relação ao conteúdo aprendido por eles nas aulas, a pratica de esportes foi a resposta de 

47,6% dos alunos, seguido da importância e benefícios da educação física para saúde com 26%. O 

numero elevado de alunos que afirmam aprenderem praticas de esportes nas aulas está ligado a 

metodologia esportista do professor, em contra partida os conteúdos ligados a importância e benefícios da 

educação física para saúde estão mudando a visão do aluno com relação as aulas desfazendo a visão 

mecânica do esportivismo. 70,2% dos alunos acham as aulas legais e 53,4% participam apenas para se 

divertir.  Contudo, percebe-se a necessidade de que os conteúdos assumam dimensões para além da 

prática, como também precisam estar contextualizados e dotados de significados e atitudes que possam 

impactar na realidade do estudante.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 No que se refere o estudo apresentado, foi observado que a disciplina de educação física é a 

preferencia da população avaliada, no entanto quando questionados sobre a participação nas aulas os 

alunos expressaram às vezes participar o que prova uma falta de imposição por parte do professor e de 

interesse por parte das turmas. Com relação ao conteúdo apendido por eles nas aulas a pratica de esportes 

foi a resposta de 47,6% dos alunos o que torna visível a metodologia esportista do professor. A maioria 

dos alunos afirmam achas as aulas legais e participa apenas para se divertir.  Contudo, percebe-se a 

necessidade de que os conteúdos assumam dimensões para além da prática, como também os conteúdos 
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precisam estar contextualizados e dotados de significados e atitudes que possam impactar na realidade do 

estudante.    
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RESUMO: A educação pública ao longo dos anos passa por diferentes barreiras, cabendo aos decentes se 

adaptar a diferentes contextos educacionais somado a diferentes desafios socioeconômicos dos alunos, 

possibilitando uma desmotivação nas aulas de geografia. Este artigo tem como objetivo principal identificar os 

problemas de aprendizagem na disciplina de geografia visando entender as principais barreiras enfrentadas pelos 

alunos com um enforque na análise da forma como os alunos enxergam a disciplina de geografia, diante dessa 

perspectiva, como pesquisadores buscamos propor algumas possíveis soluções. A metodologia se dar de forma 

qualitativa e quantitativa baseado estudos de obras como Demo (2004), Freire (1996) e Trindade (2007) com 

aplicações de questionários aos alunos, observação de campo e entrevistas informais. Os resultados revelam que 

fatores como bulling, racismo, transporte, dificuldade na intepretação da cartográfica e métodos tradicionais, 

desmotivam os alunos nas aulas geografia. Consideramos que existe uma necessidade de reformulação nas 

condições de ensino e a criação de melhores métodos de ensino que envolvam a motivação e proporcionem a 

possibilidade dos alunos enxergar a geografia como uma disciplina transformadora no que diz respeitos a 

construção e desconstrução do conhecimento. 

PALAVRAS CHAVE: Desafio, aluno, aprendizagem. 

The challenge in the learning process through the reality of the public 

school: an analysis of the demotivation of the students in the classes of 

geography 

ABSTRACT: Public education over the years goes through different barriers, and it is up to the decent to 

adapt to different educational contexts, added to the different socioeconomic challenges of the students, allowing 

a disassembly in the geography classes. This article has as main objective identified the problems of learning in 

the discipline of geography aiming to understand as the main barriers faced by students with a hang on the 

analysis of the way students emerge a discipline of geography, anticipated perspective, as researchers seek to 

propose a solution of ideas. A methodology, such as Demo (2004), Freire (1996) and Trindade (2007) with 

applications of questionnaires to students, field observation and informal interviews. The results reveal that 

factors such as bulling, racism, transportation, difficulty in interpreting cartographic and traditional methods, 

discourage students in geography classes. We consider that there is a need for reformulation in teaching 

conditions and a creation of better teaching methods that involve a motivation and provide a possibility for 

students to see a geography as a transforming discipline without regard to the construction and deconstruction of 

knowledge. 

KEYWORD: Challenge, student, learning. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Diante da realidade da escola pública os problemas educacionais se tornam visíveis, continuam e vem 

provocando estudos de reflexão nas aulas de geografia. Nessa perspectiva, os alunos estão desmotivados 

encontrando dificuldades de entender ou interpretar os temas abordados nas aulas de geografia. Para Moreira 

(2007 p. 59) “A realidade esconde-se por trás da aparência, sobretudo porque possui forte carga ideológica. Cabe 

torna-las reveladas. ”  Nessa perspectiva, cabe uma busca incessante para identificar essas problemáticas e 
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entender o funcionamento dessas barreiras encontradas no processo de ensino e aprendizagem, buscando 

solucionar ou se adaptar à realidade dos alunos propondo a aplicação de uma geografia mais eficaz e acessível, 

compreendendo as formas que os alunos enxergam esta disciplina com intuito de fazer uma intervenção  para 

amenizar os obstáculos criados por uma formação ineficiente geradas pelas condições da realidade do ensino 

público.    

Os saberes geográficos têm uma fundamental importância para formação dos educandos e tem sua 

operacionalidade com caráter estratégico, assim como afirma Trindade (Org) (2007 p.18) “Não devemos perder 

de vistas que os saberes geográficos são estratégicos e por isso conferem poder políticos e econômicos a que os 

detém. Assim sendo, consideramos que não devem ser tomados como um conjunto de conhecimentos neutros”. 

Tornar neutro os conhecimentos de geografia e não proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico e 

investigador dos alunos pode gerar um fator de desmotivação que podendo acompanhá-los até o fim de sua 

formação. 

Entendemos que é de fundamental importância que os professores busquem se colocar na posição de 

pesquisador e a escola auxiliar nas possíveis intervenções. De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais de 

geografia (1998 p.30) “A geografia tem buscado praticas pedagógicas que permitam colocar aos alunos as 

diferentes situações de vivencias com os lugares, de modo que possam construir compreensões novas e mais 

complexas a seu respeito. ” Com a compreensão das possíveis variáveis da realidade escolar possibilita a 

existência de uma constante busca por novas praticas pedagógicas, com a possibilidade de motivar e criar 

espaços para a construção do saber por meio dos estudos geográficos, associados com o cotidiano e a realidade 

que se encontram os alunos, promovendo o desenvolvimento intelectual sobe as bases que compõem o espaço 

geográficos e as ações exercidas neles que afetam toda uma organização do local ao global. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A metodologia tem bases teóricas de Demo (2004), Freire (1996) e Trindade (2007), para a coleta de 

dados aplicamos questionários aos alunos do ensino médio com um total de 39 para entender os desafios no 

processo de aprendizagem de geografia, foi observado toda a estrutura da escola e os recursos disponíveis para 

as aulas geografia. Foram feitas entrevistas para os pais dos alunos para compreender para melhor detalhamento 

dos problemas enfrentados pela escola possibilitando analisar os diversos problemas que ocorrem na aplicação 

da disciplina de geografia para compreender as principais barreiras que enfrentadas pelos alunos na disciplina de 

geografia, possibilitando o entendimento da forma de como os alunos enxergam as aulas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O desafio no processo de aprendizagem mediante a realidade da escola pública 

 

Um dos principais desafios da realidade da escola pública está ligados a violência e ao preconceito que 

muitos alunos já sofreram ou vem sofrendo no ambiente escolar. A maior parcela dos alunos pesquisados já 

foram vitima de bullying por serem negros ou obesos, esses eventos em qualquer escola devem ser considerados 

como algo para se repensar pois tais vítimas podem ficar marcadas por tempo indeterminado até superar essas 

ações negativas.  Acreditamos que seria necessário criar possíveis oficinas educativas com essa temática 

anualmente com objetivo de combater essas práticas no ambiente escolar.  

Outro ponto relevante mostra que os entrevistados já presenciaram situações de racismo na escola a 

intervenção possibilitaria amenizar essas problemáticas através de projetos e efetivação de psicopedagogos para 

tratar de problemas de descriminação. Para Demo (2004, p. 242) “A existência de um projeto pedagógico não 

encerra o processo, muito menos acarreta resultado final. Ao contrário, sempre reinicia a discursão no meio-

termo entre envolvimento e criatividade crítica”. O projeto pedagógico inicia a partir de uma discussão de algo 

que está acontecendo no momento, trazendo para escola a criatividade não só dos professores mais também dos 

alunos de uma forma crítica e positiva. 

Algo que ultimamente tem se intensificado nas escolas é a falta de segurança considerando que temos 

plena consciência que esse elemento não é função dos docentes, estes ainda correndo o risco de se tornarem 

vítimas. Uma solução cabível seria a presença contínua de guardas escolares fazendo a segurança dos alunos e 

professores. Nossos dados revelam que 51% dos alunos já presenciaram algum tipo de violência na escola por 

motivos diversos, a escola necessita ser um lugar de segurança para o exercício da profissão docente e proteção 

dos próprios alunos.  

Quando questionamos os entrevistados em relação ao entendimento da geografia sobre o objeto de estudo 

e suas categorias de analise, eles descrevem como o estudo das características da superfície do planeta, assim 
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como fenômenos climáticos e ação do homem com meio ambiente, outros definem como a ciência que estuda as 

relações econômicas, políticas, culturais sendo apenas uma minoria que descreve a geografia como estudo do 

espaço geográfico. Algo primordial que deve ser compreendido e ensinado são as noções básicas do objeto de 

estudo da geografia e suas categorias de analises para facilitar entendimento das temáticas que envolve as aulas 

de geografia. Muitos deles afirmam que sentem dificuldade para entender o conteúdo isso tornar-se mais um 

indicio que o ensino das bases da geografia pode estar mal aplicado. 

 [...] As metodologias do passado, primando pela memorização, não são 

compatíveis, por isso mesmo o profissional da educação em Geografia necessita 

buscar novas formas de trabalhar a disciplina, que despertem no aluno uma maior e 

melhor relação com estes saberes. (TRINDADE (Org) 2007 p.42) 

O conceito de cidade para os alunos pesquisados se apresenta de forma fragmentada sem bases solidas. 

Alguns não sabe nem definir o que seria uma cidade, confundindo com o terno município, outros já tinham 

algumas leves noções do espaço urbano. Seria necessário trabalhar essa dificuldade dos alunos em geografia 

urbana, trazer mais para sala de aula o tema cidade e urbano. Mesmo sem compreender os educandos entendem 

que a geografia vai ajuda-los a intender a cidade e o mundo em que vivem. De acordo com Trindade, 

Estudar Geografia significa abrir janelas para a percepção e compreensão das 

condições de vida da humanidade, é pré-requisito para a cognição do espaço -  em 

todas as latitudes, longitudes e altitudes-, no que se refere a sua formação natural e 

social. Estudar Geografia também pode ser um dos caminhos para que as pessoas 

possam forma-se e perceber-se como sujeitos capazes de atuar na efetivação das 

transformações desejadas pelas sociedades humanas, em todo o planeta Terra (2007, 

p. 17, 18). 

 

Uma análise da desmotivação dos alunos nas aulas de geografia 

A desmotivação dos alunos torna-se um fator de grande importância para a analisar os diversos problemas 

que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem. Em muitos casos o fator de motivação pode estar 

relacionado com a dificuldade de entender alguns temas e conteúdo de geografia ou até mesmo a desistência do 

aluno da escola. Essa desmotivação está vinculada a fatores da vida social ou nos métodos que os docentes 

utilizam que consequentemente pode causar baixa autoestima nos alunos durante as aulas. A criação de um 

projeto pedagógico para solucionar essa realidade escolar tão comum no dia a dia torna-se fundamental para 

intervir e auxilia-los no processo de restauração de suas motivações para continuar seus estudos. 

Em circunstancia tão delicadas a prática de conhecer a realidade intelectual dos alunos pode ser o 

primeiro passo para saber como intervir nas deficiências e no desenvolvimento das aulas de uma forma dinâmica 

possibilitando o interagir dos alunos, com o objetivo de sanar e desconstruir os empecilhos que impedem os 

avanços no processo de aprendizagem na disciplina de geografia. Nesse momento, a relação do docente com os 

alunos torna-se crucial, através dela que cria-se a possibilidade de despertar o interesse nessa perspectiva de 

acordo com Morales (1999 p.25 a 26), 

Uma influência especifica vem da relação do professor com os alunos  temos 

(disponibilidades, interesse manifestado por todos os alunos, paciência, boa 

preparação das aulas ,etc.) Além disso, quer se pretenda conscientemente quer não, 

os métodos utilizados na sala de aula, os exercícios, as práticas etc. podem 

influenciar notavelmente não só no aprendizado dos conteúdos ou habilidades dos 

alunos, mas também em suas atitudes com relação á matéria, ao estudo e ao 

trabalho, assim como a respeito de si mesmo. 

Dentro sala de aula o docente pode criar as mais diversas situações para promover a motivação com 

algumas adaptações até os instrumentos avaliativos podem se tornar mais atraentes podendo está até mesmo em 

formato de jogos Para Morales (2006, p. 58) “[...] É na sala de aula e nas tarefas derivadas da aula que os alunos 

gastam seu tempo e suas energias. Podem aprender a colaborar, a respeitasse entre si, quando trabalham em 

grupo ou em projetos cooperativos. [...]”. Nesse contexto, na sala é onde os alunos podem trabalhar em equipe, 

podendo interagir com os colegas respeitando uns aos outros quando estão fazendo seus trabalhos ou projetos 

que a escola oferece. 

O livro didático é importante, uma vez que, ele auxilia o professor em relação no aprofundamento do 

conteúdo, mas o professor não pode apenas se basear somente neste recurso didático, pois não terá uma aula 

dinâmica e proveitosa. Para Trindade et al. (2007 p. 69), “Cremos que o livro didático quando bem escolhido, 

contribui para um bom trabalho do professor. O que não concordamos é que seja usado com uma “bíblia” e que o 

seu sumário se transforme no próprio programa a ser trabalho durante o ano letivo. ”  É necessário que o 

professor ´procure outros meios para explorar e dinamizar a aula e o conteúdo se torne de livre e fácil 

aprendizagem. Hoje, diferentemente de antes existe vários meios de tornar uma aula atrativa para os alunos. 

Trabalhar apenas com o livro é um recurso pouco aceito, pois temos que ter uma visão de conhecimento macro 
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para além do conteúdo que vemos nos livros. O professor precisa explorar as diferentes formas de abordagens, 

levando o aluno a ter interesse e vontade de aprender.  

A geografia defrontou-se, assim, com a tarefa de entender o espaço geográfico no 

contexto bastante complexo. O Avanço das técnicas, a maior e mais acelerada 

circulação de mercadorias, homens e ideias distanciam os homens do tempo da 

natureza e provocam um certo “encolhimento” do espaço de relação (Cavalcanti 

1998, p. 16). 

Com o avanço das diferentes técnicas de modelagem do espaço possibilitou o avanço do homem de forma 

contínua. E para tal entendimento deste contexto de avanços e transformações, neste sentido o professor de 

geografia também precisou se modelar de acordo com o contexto, buscando formas claras e objetivas para 

entender e explorar o espaço e representá-las para seus alunos. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Os desafios na educação geográfica tanam-se mais complexos com o passar dos anos, forçando uma 

busca por adaptações mediante as diversas variáveis encontradas na realidade dos alunos, portanto se faz 

necessário uma buscar por uma metodologia que possibilite amenizar os problemas encontrados no processo de 

formação dos educando quando é identificado certo entraves no desempenho e desenvolvimento do pensamento 

geográfico destes, é preciso construir possibilidades avanço na perspectiva de colocá-lo na posição de 

pesquisadores e construtores de conhecimento. 

Em relação a problemática dos alunos que possuem uma certa dificuldade nos estudos de geografia 

envolvendo assuntos da linha urbana, acreditamos que em parte tem origem da aplicação de uma geografia 

tradicional e neutra, mas tudo indica que essas dificuldades surgem de uma má formação nos anos iniciais que 

provocaram problemas no desenvolvimento da leitura e interpretação de textos que são as bases para se trabalhar 

qualquer disciplina. Entendemos que existe uma necessidade que os professores de geografia dominem ambas as 

áreas de geografia humana e física para evitar uma fragmentação do conhecimento geográfico. 
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RESUMO: Este artigo tem por principal objetivo discutir acerca da Gestão Democrática e seus aspectos e 

dificuldades no âmbito educacional. Sua produção se deu na Disciplina de Gestão Educacional I, cursada no 

primeiro semestre de 2017, pelos alunos do 7º período do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 

Alagoas, Campus II. Para o desenvolvimento do mesmo, nos baseamos nas discussões realizadas em sala de aula 

no decorrer da disciplina bem como também com coleta de dados com pedagogas egressas da UNEAL, que já 

atuaram na gestão, onde pudemos considerar suas opiniões e fazer uma análise referente ao que já foi estudado, 

nos referenciamos mediante a LDB 9394/96, Gracindo (2007), Moraes e Dourado (20??). Toda a discussão aqui 

colocada promoveu antes de tudo uma inquietação em nós enquanto discentes para compreendermos mais acerca 

da gestão democrática, para que quando estivermos na condição de profissionais possamos assegurar nossa 

prática e torná-la efetiva com os conhecimentos que estamos vivenciando. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Democrática, Gestor, Participação Ativa, Sujeito. 

 

The involvement of the subjects in the effect of democratic management 
 

ABSTRACT: Thisarticleisprimarilyaimedatdiscussingdemocratic management and its aspectsanddifficulties 

in theeducationalsphere. His productionwasgiven in the discipline ofeducational management I, studied in 

thefirstsemesterof 2017, bythepupilsoftheseventhperiodofthepedagogycourseat Universidade Estadual de 

Alagoas, Campus II. For thedevelopmentofthesame, werelyondiscussions in theclassroom in thecourseof 

discipline as well as collecting data with Pedagogas recentgrads da UNEAL, whichhavealreadyacted in the 

management, wherewecouldconsidertheiropinionsand do areviewregardingwhatalready It wasstudied, 

werefertothe LDB 9394/96, Dietrich (2014), Ferreira (2000), gracing (2007), Souza (2009) and Oliveira, Moraes 

andgold (20??). Allthediscussionhereputpromoveuantesofeverything a restlessness in us as a 

fewhundredtounderstand more aboutthedemocratic management, sothatwhenwe are in 

theconditionofprofessionalswecanensureourpracticeandmake it effectivewithknowledgeThatwe'reexperiencing. 

 

KEYWORD: Democratic management, Manager, Active participation, Guy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 A Gestão Democrática como parte do processo de organização das escolas, é um conceito que ainda há 

muito que ser posto em prática, partindo de seu significado podemos notar que há toda uma contextualização 

social que a impede de ser posta em prática com as devidas peculiaridades. A participação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem faz-se necessário para que possa ocorrer a efetivação e o êxito 

do citado desenvolvimento.  

Este artigo tem como principal objetivo fazer uma discussão a respeito da gestão democrática bem 

como seu funcionamento. Também falaremos acerca do que é na realidade a gestão democrática e traremos 

também alguns dados coletados com pessoas que experienciaram a mesma enquanto profissionais, seus anseios e 

desejos e seus pontos de vista com relação ao que ainda presenciam nos dias atuais nas instituições escolares, 

fazendo sempre uma relação da teoria com a prática. Por fim, iremos considerar o que estes estudos e essa 

produção nos proporcionou enquanto futuros profissionais da educação e suas contribuições para os 

conhecimentos acadêmicos.  
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COMPREENDENDO O CONCEITO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E SEU 

DESENVOLVIMENTO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 
 Pensar em uma gestão que atue democraticamente logo nos remete a apoiar-se na ideia de que a 

democracia na instituição de ensino só acontece com a participação de todos os sujeitos constituintes da 

comunidade escolar na tomada de decisão.  De fato a democracia neste ambiente parte não apenas da 

participação efetiva do gestor da escola, mas também de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. A questão a se perguntar é de como estes sujeitos estão participando na tomada de decisão, ou 

melhor dizendo, na elaboração consciente de propostas que vise acrescentar melhorias para a instituição escolar. 

Desse modo, fica claro que: 

A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos 

da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, 

na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos 

recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. (OLIVEIRA, 

MORAES e DOURADO, 20??, p. 4) 

 A gestão para acontecer democraticamente, é preciso que seja oportunizado aos sujeitos não o lugar de 

meros participantes ou ouvintes em reuniões que sejam para tomadas de decisões, a participação efetiva se dará a 

partir das falas e reivindicações destes sujeitos. As decisões se fazem necessário, mas antes disso além de 

concordar com algo já pronto e feito por outras pessoas, o indivíduo, sejam eles pais ou demais funcionários da 

instituição, precisam colocar seus interesses nestas propostas, a exemplo do PPP (Projeto Político Pedagógico), 

este documento precisa ser discutido, construído e avaliado por todos. Desse modo, fica claro que: 

A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos 

da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, 

na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos 

recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. (OLIVEIRA, 

MORAES e DOURADO, 20??, p. 4) 

Tomando como base o trabalho do próprio gestor, é compreensível que se precisa trabalhar para que 

haja uma gestão democrática dentro da instituição não é uma tarefa fácil, apesar de todos colocarem como um 

princípio a ser seguido na escola, dentro dessa ideia de democratização existe diversas dificuldades que 

atrapalham na execução de uma boa gestão democrática. E por isso é preciso levar em consideração todas as 

dificuldades encontradas para a promoção da mesma. 

Em meio aos anseios recorrentes nas instituições escolares em desenvolver efetivamente a gestão 

democrática no ambiente escolar, existem alternativas que podem viabilizar a aceitação destas ideais neste meio, 

apesar de ser um processo árduo e longo, esta ação só pode acontecer se todos estiverem a par da importância de 

sua contribuição e se fazerem presentes nos momentos de decisões da escola.  

Nesse sentido, a LDB em seu art. 14 destaca os princípios da gestão democrática nos incisos I e II, 

assegura o envolvimento de todos os que compõem a comunidade escolar, permitindo que cada um dos 

envolvidos se faça presente. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (LDB, 1996, art. 15) 

 Ainda, no Art. 15 “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 

que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 

as normas gerais de direito financeiro público (LDB, art. 15).” Apesar de constar na LDB, nas escolas públicas 

este direito ainda é escasso, estas ideias chegaram as instituições escolares, mas ainda não são executadas de 

forma com que estas ações tenham êxito, ainda permanece em discussão e em um pequeno grupo que faz parte 

deste ambiente e ainda faz-se necessário ser expandida, intensificando a formação das pessoas fazendo-as 

perceber a importância da participação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem também que 

tenham interesse em trabalhar em prol de uma gestão democrática. Fornecer informação é essencial, mas é 

preciso criar meios que viabilize a participação efetiva de toda a comunidade escolar. 
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E SUA EFETIVAÇÃO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 

DE EGRESSAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

 
 Para além de descrever como deve acontecer a gestão democrática, nos desafiamos a elaborar um 

questionário para que egressas da Universidade Estadual de Alagoas pudessem nos contar um pouco dessa 

realidade tão perto de nós e que as vezes desconhecemos. Diversas vezes apontamos tantas dificuldades 

encontradas neste meio visualizando algo distante do que na verdade é. Questões estas que levam as 

profissionais a repensar a prática e as ações de melhorias direcionadas a essa ação. 

São duas pedagogas, que tem uma vasta experiência na área educacional e que já atuaram como gestora, 

ambas formadas no ano de 2004pela Universidade Estadual de Alagoas - Campus II. Sem identificar seus nomes, 

ao decorrer do texto chamaremos de Gestora A e Gestora B. A primeira pedagoga, Gestora A, tem 56 anos de 

idade, e esteve na gestão durante quatro anos, de 2011 a 2015, e segunda, Gestora B, tem 36 anos de idade, tem 

pós-graduação em gestão escolar e esteve na gestão durante dois anos, de 2008 a 2010. As duas profissionais 

foram escolhidas para trabalhar nesse cargo através de uma eleição, a primeira na rede municipal e a segunda 

pela rede estadual. 

A princípio para saber o que as profissionais compreendem por gestão democrática de acordo com a sua 

formação acadêmica, bem como com o que vivenciaram que é quando a prática de fato se efetuou, questionamos 

e pedimos que descrevessem em um sentido amplo. Iremos discorrer na íntegra suas respostas: “Gestão 

democrática é um processo que viabiliza as ações educacionais acontecerem de forma participativa e coletiva 

onde forma direta e indireta, todos tem vez e voz. (Gestora A)” Ambas apresentaram a mesma fala com 

diferentes palavras. “Gestão democrática é o sistema de gestão compartilhada onde todos os segmentos 

escolares têm vez e voto na tomada de decisões na escola. (Gestora B)” Como já discorrido sobre a gestão 

democrática, está descrito na LDB em seu artigo 14. os seus princípios que devem ser desenvolvidas em todas as 

instituições de ensino públicas, estas que já estão inseridas no ambiente escolar, percebemos pelas falas das 

pedagogas, a compreensão deste termo de forma simplificada a importância da sua execução.Mas para que isso 

realmente aconteça na prática o ideal é atentar a postura que se deve tomar enquanto gestor.  

Parece óbvio lembrar que uma gestão democrática traz, em si, a necessidade de uma 

postura democrática. E esta postura revela uma forma de encarar a educação e o 

ensino, onde o Poder Público, o coletivo escolar e a comunidade local, juntos, 

estarão sintonizados para garantir a qualidade do processo educativo. (GRACINDO, 

2007, p.35) 

Ou seja, isso só irá acontecer se houver uma tomada de decisão por parte do gestor que orientará seu 

grupo, levando em consideração a realidade em que as escolas se encontram hoje, pois a maioria não tem o 

conhecimento do poder que tem ao participar das ações educativas nas instituições escolares. 

 Sabendo que a eleição é o ápice de uma ação democrática na escola, pedimos que as profissionais de 

educação nos relatassem as experiências vividas ao participar de uma gestão com aspectos democráticos. A 

Gestora A, nos fala que um grande marco foram “as eleições para diretores escolares, onde se elegem os que 

conseguem a maioria dos votos sem o uso da política partidária. Os elementos votantes são os segmentos da 

escola alunos, pais, professores e funcionários.” E discorre citando uma de suas posturas enquanto estava na 

gestão e o que procurava expressar para os demais componentes da escola. “Uma gestão democrática realizada 

com compromissos especificamente educacionais tem toda uma probabilidade de ser uma gestão aplicada e 

comprometida com as metas sugeridas. (Gestora A)” A Gestora B discorre, diante do de sua vivência o que de 

importante desenvolveu para obter uma gestão democrática. “É primordial, na gestão democrática, a escolha do 

gestor através do voto, fui eleita e participei de outras eleições através de voto direto e secreto. Também fiz 

parte do processo a participação dos seguimentos em situações de conhecimento da realidade da escola, suas 

finanças, recursos e possibilidades de atuação. (Gestora B)” 

 Percebendo a conjuntura atual das instituições escolares, existem diversas dificuldades em que impedem 

um bom andamento dessa ação democrática na escola, frente o que as mesmas enfrentaram e ainda enfrentam 

por estar trabalhando nesse espaço educacional, Gestora A apresenta que “Sem dúvida nenhuma a falta do 

compromisso profissional dos diretores eleitos, seguido da incompreensão de instâncias maiores no que diz 

respeito ao apoio as ações a serem desenvolvidas pela equipe gestora.” É recorrente isto, e compreensível, por 

mesmo terem o discurso de que “a ação coletiva de todos os profissionais da instituição é um fator 

imprescindível para que aconteça uma gestão eficiente”, mas nem todos sabem como unir todas as opiniões, 

responder todos os questionamentos, se posicionar de tal forma que dê espaço ao outro também de intervir. Por 

isso que 

Uma das questões a serem enfrentadas na gestão democrática é o respeito e a 

abertura de espaço para o ‘pensar diferente’. É o pluralismo que se consolida como 

postura de ‘reconhecimento da existência de diferenças de identidade e de interesses 

que convivem no interior da escola e que sustentam, através do debate e do conflito 
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de idéias, o próprio processo democrático’ (ARAÚJO, 2000 p. 134 apud 

GRACINDO, 2007, p.36). 

É nesse sentido que a Gestora B fala sobre as dificuldades vivenciadas na escola estadual em que atuou 

como gestora e está como professora. “Para um bom andamento de uma gestão democrática ainda falta maior 

conscientização de participação, os representantes de cada seguimento precisam assumir uma postura efetiva 

de participação, acompanhar as ações escolares com apoio e diálogo entre os seus pares para que haja uma 

vivência de gestão compartilhada que ultrapasse a formalidade burocrática. (Gestora B)” 

Não existe nenhuma fórmula certa que as escolas trabalhem em prol de uma gestão democrática, mas é 

preciso ante de tudo haver uma movimentação maior despertando em todos os sentimentos de mudança e para 

que isso venha a dar certo deve partir de cada indivíduo a inquietação em trabalhar para os seus direitos 

cumpridos, mas para que isso aconteça deve cumprir os seus deveres de cidadãos. As gestoras A e B nos 

apresentam sugestões significativas para que a gestão democrática de fato aconteça, estas podendo ser adequada 

ao ambiente institucional. Desse modo, precisa ter “a ação conjunta de todos os envolvidos, bem como o apoio 

as realizações planejadas. O planejamento organizado e sistematizado atendendo as necessidades educacionais 

dos educandos e da escola. (Gestora A)” Outra questão importante e que muitos não dão o devido valor é a 

“transparência das ações financeiras dos recursos provenientes do governo Federal com devidas aplicações 

necessárias ao que de fato a escola necessita. O devido uso correto gera confiança a todos que dele participa. 

(Gestora A)” Mas para que isso aconteça é essencial ter “o bom relacionamento entre os pares, para que todos 

sejam protagonistas desse feito e assim a ascensão da escola seja também de todos. (Gestora A)” 

A Gestora B enfatiza que “o posicionamento dos gestores deve ser de diálogo com os segmentos, 

através do Conselho Escolar,” o qual “(...) deve ser fruto de um processo coerente e efetivo de construção 

coletiva (OLIVEIRA, MORAES e DOURADO, 20??, p.12)”. Para isso, “os representantes devem ter 

conhecimento de suas atribuições e práticas de ações concretas de diálogos e participação nas ações escolares. 

(Gestora B)” É através destas políticas que os indivíduos terão oportunidade de se posicionar. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Diante do que foi exposto, estudar acerca da efetivação da democracia nos espaços escolares e seu 

funcionamento proporcionou perceber a partir de dois casos específicos como esta acontece na prática, o que os 

profissionais pensam e que rumo tomam para tentar efetivar esta democracia dentro das suas possibilidades de 

trabalho. 

Faz 9 anos em que a Gestora B esteve atuando na gestão e percebe-se, a partir de suas falas, que a 

democracia no espaço escolar ainda é fraquejada e está em um processo lento em fazer com que toda a 

comunidade escolar participe de forma ativa das ações das instituições. Compreende-se, pois que a democracia 

não se faz apenas em estar na escola para cumprir algo, o único cumprimento em que se deve ter é o de serem 

cidadãos que são conscientes e dispostos a quererem mudar as situações que não lhes favorecem. Mas isto só 

será possível se o grupo, ou seja, a coordenação, que é responsável por trazer estas opiniões diferentes das suas, 

estiverem comprometidos em fazer da escola um espaço democrático, em que ouve, discute, com uma postura 

humilde em que os que se sentem excluídos se sintam acolhidos, é preciso criar meios para que estes sujeitos 

participem efetivamente e façam juntos desta, uma gestão democrática. 
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RESUMO: O ensino da geografia nos anos iniciais da escola básica é sempre uma questão muito relevante 

dado as contradições existentes entre essa geografia e a acadêmica. O presente artigo procurou problematizar o 

conceito de lugar e as formas como essa categoria vem servindo ao ensino da geografia nas escolas de ensino 

básico. Nesse sentido, pensamos que a ideia de “lugar de vivência” consegue de alguma forma dá conta da inter-

relação entre o cotidiano do aluno que é um dos principais elementos de aprendizado para ele enquanto ser 

humano e a ciência geográfica. A metodologia é qualitativa, baseando-se essencialmente na seleção e discussão 

de escritos de autores brasileiros sobre o tema. Através desses autores, concluímos que a noção de lugar pode ser 

facilmente relacionada a fortes vínculos afetivos como família, casa, amigos, colegas e um conjunto de costumes 

diários. Também, se pensarmos que o local é a manifestação concreta do global pode-se pouco a pouco 

desenvolver no aluno a capacidade de traçar essas inter-relações geográficas tão complexas. 

PALAVRAS-CHAVES: conceito de lugar, ensino da geografia. 

The Place of Living as a Form of Seizure of Geography in the initial years 

of elementary schools 

 
ABSTRACT: The teaching of geography in the initial years of basic school is always a very relevant 

question given the contradictions between this geography and the academic one. The present article sought to 

problematize the concept of place and the ways in which this category has served the teaching of geography in 

elementary schools. In this sense, we think that the idea of "place of living" can somehow account for the 

interrelation between the student's daily life which is one of the main learning elements for him as a human 

being and geographic science. The methodology is qualitative, based essentially on the selection and discussion 

of writings by Brazilian authors on the subject. Through these authors, we conclude that the notion of place can 

easily be related to strong affective bonds like family, home, friends, colleagues and a set of daily customs. Also, 

if we think that the place is the concrete manifestation of the global, one can gradually develop in the student the 

ability to trace such complex geographic interrelationships. 

 

KEY WORDS: concept of place, teaching of geography. 

 

INTRODUÇÃO 

A professora Lana de Souza Cavalcanti com o seu livro “A Geografia Escolar e a Cidade: Ensaios sobre o 

ensino de Geografia para a vida urbana cotidiana” foi o nosso principal referencial teórico-metodológico. Grosso 

modo, esta obra problematiza o ensino da geografia a partir do modo de vida citadino se utilizando das principais 
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categorias de análise geográficas.  Segundo esta mesma autora, existe um claro distanciamento entre a geografia 

acadêmica e a geografia escolar fruto do processo histórico, ou seja, da maneira como essa ciência foi inserida e 

se desenvolveu no contexto brasileiro. Ela também explica que a compreensão do espaço geográfico tornar-se 

uma tarefa cada vez mais árdua em virtude das constantes transformações nos lugares causadas pela 

globalização.  

Com isso, é preciso que haja o enfrentamento das dificuldades do ensino da geografia nas escolas do 

ensino básico, nesse sentido, não restam dúvidas de que a ciência geográfica pode vim a cumprir um papel 

determinante na formação de verdadeiros cidadãos brasileiros. Queremos assim, ajudar no fomento dessa 

discussão a fim de nos aproximarmos cada vez mais da compreensão das dificuldades envolvidas no ensino da 

geografia nas escolas básicas e com isso descobrir possibilidades e soluções que ajudem no enfrentamento de 

tais dificuldades.    

 

O Conceito de Lugar: da Fenomenologia ao Materialismo Histórico Dialético   

A Geografia Tradicional não considera o conceito de lugar como prioridade e sim, o conceito de 

paisagem-região. Com a renovação da Geografia surgem duas vertentes: a Geografia Humana e a Geografia 

Crítica. Visando contribuir para o desenvolvimento da geografia humana, muitos intelectuais pautados na 

fenomenologia e no existencialismo buscam redefinir seus conceitos suas teorias e metodologias. Uma categoria 

considerada como parte central desta corrente é o conceito de lugar. Se referindo à geografia humanista 

Rodrigues nos explica tal processo: 

Buscando uma renovação conceitual, teórica e metodológica, a corrente humanista 

fundamenta-se nas filosofias do significado, principalmente, na fenomenologia e no 

existencialismo. Prioriza a micro escala, propondo uma análise do lugar como mundo das 

experiências intersubjetivas dos indivíduos. Desse modo, a categoria ascende à condição de 

peça chave da Geografia, fundamental para entender os sentimentos espaciais a partir da 

experiência cotidiana, do simbolismo e do apego pelo lugar (RODRIGUES, 2015, p. 5038). 

Nesse sentido pensamos que a ideia de lugar está ligada a convivência do homem em seu dia a dia, ou 

seja, as suas relações com os seus amigos, seus vizinhos e seus parentes num contexto onde impera um conjunto 

de costumes que caracterizam um determinado local. Nesse contexto, é possível abarcar várias dimensões para 

darmos conta de todas essas relações, assim, o lugar deve ser entendido como uma totalidade onde se manifesta a 

dimensão social, cultural, religiosa, econômica e espacial. 

Trata-se de considerar os sentimentos, laços, anseios e medos, e tudo aquilo presente na cabeça dos 

indivíduos que remeta ao seu lugar, isto é, as memórias de cada indivíduo, em sua singularidade e pluralidade. 

Quer dizer, os sentimentos que os homens carregam a respeito do seu lugar são uma memória coletiva ao mesmo 

tempo em que só existem porque nascem em cada homem de forma individual. 

Para completar esse contexto de discussões teóricas, surge outra vertente dentro da geografia. Trata-se da 

geografia crítica, que segundo Rodrigues (2015) está fundada no materialismo histórico dialético e tem como 

principal representante aqui no Brasil o professor Milton Santos.  De maneira geral, Rodrigues nos explica que 
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essa vertente fez um conjunto de questionamentos aos geógrafos que explicavam o lugar numa visão humanista.  

Se dirigindo a vertente humanista esses geógrafos diziam que,  

[...] o lugar humanista é excludente, pois demonstra uma visão provinciana sobre o conceito. 

Os autores da corrente crítica apresentam, então, uma visão alternativa que considera os 

lugares como nós de interação das redes social, econômica e política global, na qual os 

lugares “são manifestações locais de macroprocessos econômicos ao invés de emergirem de 

um contexto histórico específico”. Inserem um “sentido global de lugar” definido pelas 

relações que mantêm com a exterioridade. (RODRIGUES, 2015, p.5041) 

Segundo Rodrigues, Massey vai ainda mais além nas críticas em relação a visão de lugar dos geógrafos 

humanistas.  Destarte, 

Faz uma crítica ao que ela chama de “visão romântica” que julga a identidade como algo que 

nasce do solo dos lugares e não da relação que ele mantém com o resto do mundo. “Um lugar 

não é uma coisa fechada, com uma identidade essencial, é uma articulação específica de 

relações globais, e é esta articulação de relações mais amplas que apresenta a sua 

particularidade”. A autora também enfatiza que a especificidade do lugar é algo que está 

sempre em constante disputa de forças e que pode servir como uma base de resistência contra 

as injustiças geradas pelo capitalismo neoliberal (RODRIGUES, 2015, p. 5042) 

Dessa maneira, pensamos que o lugar é uma categoria de extrema importância para uma geografia do 

presente, pois, é a partir dela que podemos estudar as contradições do modo de produção capitalista que opera 

em escala global, a partir de uma escala mais concreta, e com isso fazermos algumas generalizações nesse 

movimento de inter-relações entre o local e o global. Destarte, pensamos que aquilo que se dá em escala global 

atinge os variados lugares com proporções distintas justamente por que se mistura a um conteúdo já vigente do 

próprio lugar conformando assim contradições muito características.  

O lugar é o espaço onde cada ser humano habita e com o qual cria laços afetivos. Cada pessoa define 

particularmente o lugar. Nele a sociedade cria diferentes relações sociais que se concretizam no espaço, às 

vivências, os sentimentos o que acaba caracterizando o lugar como único. Assim, o conjunto de lugares onde 

cada indivíduo reside e desenvolvem suas atividades cotidianas é chamado de espaço vivido. O trajeto rotineiro 

também se inclui nessa lógica. Nesse sentido, Sampaio (2012, p. 14) afirma que “o nosso espaço vivido é o 

nosso quarto, a nossa casa, a praça, o jardim. É também a rua em que moramos, os lugares que frequentamos e 

pelos os quais nutrimos sentimentos”. Em muitos casos as diferentes relações estabelecidas pelos seres humanos 

são influenciadas pela natureza e pela cultura. Desde muito tempo as sociedades têm se apropriado do espaço 

natural modificando-o para cumprir seus interesses e suas necessidades. A diversidade cultural presente em cada 

lugar deixa marcas de diferentes épocas no espaço o que permite o individuo ter uma visão ampla de mundo. O 

método é um elemento determinante dentro de qualquer ciência, ele define o ponto de partida do raciocínio, e, 

portanto, explica o ponto de chegada ou as conclusões. As duas vertentes apresentadas até aqui caracterizam bem 

a nossa afirmação anterior, entretanto, não nos impede de pensar num mundo tão complexo e diverso como o 

atual, maneiras de como promover a união dessas duas vertentes a depender do objeto de estudo, e mesmo, 

considerar a riqueza daquilo que as separa.  

De fato, quando adentramos profundamente no estudo dos dois métodos descobrimos alguns pontos em 

comum de extrema importância em meio a essa discordância estrutural. Fica claro, por exemplo, que apesar de a 

importância dos conteúdos locais variarem de acordo com o princípio de método, há um consenso de que esse 
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conteúdo existe, é real e concreto. Assim, enquanto a geografia sob o prisma do materialismo histórico dialético 

considera a maneira como os conteúdos globais se somam aos conteúdos locais conformando os lugares assim 

em manifestações concretas do global, a geografia sob o prisma da fenomenologia, em nosso entendimento, 

confere uma importância maior aos conteúdos locais, um potencial mais elevado no sentido daquilo que ele é 

capaz de desencadear por conta própria. 

Rodrigues nos diz que na visão da Ana Fani é possível articular as duas vertentes a partir da prática 

cotidiana que une o local e o mundial. Nas palavras de Rodrigues (2015), 

[...] adepta às leituras materialistas dialéticas, inspiradas principalmente por Lefébvre, ao mesmo 

tempo em que fala da hierarquização dos lugares gerada pelo modo de produção capitalista, a 

geógrafa se aproxima da abordagem humanista quando retrata a concepção de lugar articulada à 

prática cotidiana que une o local e mundial numa teia de relações que envolvem maneiras de ser, 

afetos e vivência de cada habitante produtor de sentidos a sua maneira (p. 5045). 

Rodrigues (2015) traz o autor Marandola que diz que não há uma dialogo entre a geografia humanista e 

critica por uma falência a outra de modo como se dá a noção da identidade do lugar de convivência. Em suas 

palavras, 

Em outra direção, Marandola não vê a possibilidade de diálogo entre as correntes humanista e crítica. Ele 

atesta que a última, inclusive, tenta mostrar certa “falência da forma de identificação com lugar” antes 

esboçada pelas ideias humanistas. De acordo com o autor, Massey e Harvey são inspirados pela teoria da 

liquidez de Bauman que implicaria na fluidez das relações sociais e do sentindo de tempo e espaço. 

(p.5044). 

 

A Noção de lugar no Ensino da Geografia 

O ensino da categoria lugar nas séries iniciais tem sido muito importante para os primeiros saberes 

geográficos. Nesse raciocínio, na maioria das vezes tal categoria é entendida justamente numa perspectiva 

fenomenológica no intuito abranger um conjunto de elementos que fazem parte da vida subjetiva e objetiva dos 

alunos. Nesse sentido, Callai (2010, p.25) nos explica que “o estudo do lugar como possibilidade de aprender 

geografia considera o cotidiano da vida dos alunos e o contexto escolar como fundamentos” (p.25). Percebe-se 

que a ideia de cotidiano ganha um papel fundamental no desenvolvimento do conceito de lugar no movimento de 

aprendizado dos alunos. 

Cabe, assim, definir brevemente as ideias de “lugar e cotidiano”. Callai (2010, p. 30) pensa que “o lugar é 

onde vivemos, moramos, trabalhamos, enfim onde acontece nossa vida. Ler o mundo da vida, ler o espaço e 

compreender que cada paisagem que podemos ver que são resultados da vida em sociedade, dos homens na 

busca pela sobrevivência e pela satisfação de sua necessidade, significa “estudar o lugar para compreender o 

mundo”. A mesma autora afirma que o cotidiano é o “dia-a-dia da vida de cada um de nós, ele deve ser 

considerado na perspectiva de compreender o que acontece ao nosso redor tendo a possibilidade de fazer a 

abstração e conseguir, assim, entender o mundo e o lugar onde se viver” (CALLAI, 2010, p. 28). Fica evidente 

que as duas ideias se complementam do ponto de vista metodológico no objetivo de relacionar a vida pessoal do 

aluno a um conjunto de saberes geográficos. 
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Cavalcanti (2008) também trás uma definição de lugar numa perspectiva parecida onde semelhantemente 

fica clara a relação entre “lugar e cotidiano”. Em suas palavras, 

A primeira ideia associada ao lugar que tem trabalhada no ensino é que pode está associada a 

uma representação social desse conceito é a de um ponto no espaço, ou seja, quando se falar 

em lugar, pensamos imediatamente em um local. Esse elemento do espaço está relacionado a 

outros mais específicos da localização e da orientação espacial, como os de distancia, de 

pontos cardeais, latitudes e longitudes, e outros. Mas a consideração desse elemento no 

conceito, que se refere “onde” está o objeto/fenômeno estudado, leva a outros que têm haver 

com referenciais mais subjetivas dos lugares  e mais próprias das experiências vividas no 

cotidiano, como os de familiaridade e afetividade e identidade (p.49.50). 

Destarte, para nós, a noção de lugar pode facilmente nos remeter a uma ideia de ambiente familiar, de segurança, 

onde encontramos a nossa casa, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. O lugar é o nosso ponto de referência 

quando viajamos mundo afora, é para onde iremos voltar, pois é lá que os elementos da nossa vida estão 

presentes. 

A partir da consciência do que é o lugar o aluno pode adquirir uma noção de como o mundo está 

articulado e assim como ele próprio com a sua própria experiência cotidiana pode ser afetado no seu lugar de 

convívio por fenômenos globais. Nas palavras de Cavalcanti (2008, p.50) “o lugar é, portanto, o habitual da vida 

cotidiana, mas, por outro lado, também é por onde se concretizam as relações e processos globais. Portanto, 

deve-se buscar “transformar os limites das experiências espaciais cotidianas e individuais em potencialidades 

para o desenvolvimento do pensamento abstrato, conceitual, crítico, indispensável para desmontar, por exemplo, 

uma falsa representação da realidade (Idem. p.144). 

 Pensamos que o conhecimento empírico do aluno em comunhão com os saberes geográficos são os 

elementos que precisão ser fomentados pelos professores no intuito de desenvolverem nos alunos a capacidade 

crítica de pensar o mundo geograficamente. Nesse sentido, Cavalcante (2008) nos diz:  

A experiência com alunos em atividades de ensino revela que são inicialmente os elementos 

afetivos, vizinhança, segurança, liberdade, jogos, violência, perigo, que dão significados aos 

lugares. Mas é necessário investir na ampliação desses significados ligado ao empírico dos 

alunos e propiciar o conhecimento de elementos da realidade objetiva e global. O 

conhecimento de outros lugares e a comparações entre eles e seu próprio lugar, juntamente 

com a análise da diferenciação de condições do “global” em cada lugar, podem fazer avançar 

a compreensão dos lugares vívidos (p.50,51). 

O cotidiano do aluno tem a capacidade de conformar naturalmente um conjunto de lembranças que são 

essenciais para o seu desenvolvimento como ser humano. Nessas lembranças, mesmo que o aluno ainda não 

saiba, estão contidas uma série de noções geográficas. Dessa forma, Cavalcante (2008) nos explica que 

[...] ao considerar, como caminho metodológico, o lugar do aluno na cidade para tratar de 

temas mais amplos, demonstrando a sua articulação com realidades globais, aposta-se na 

potencialidade que ele tem para dar significado as análises científicas vinculadas no ensino, 

que procura dá conta da lógica de produção do espaço urbano. Busca-se, assim, transformar 

os limites das experiências espaciais cotidianas e individuais em potencialidades para o 

desenvolvimento de pensamento abstrato, conceitual, crítico, dispensável para demonstrar, 

por exemplo, uma falsa representação da realidade ou representações superficiais, ingênuas 

(p.144). 
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O real concreto é apenas uma tentativa de organização conceitual que objetiva desvendar as contradições da 

sociedade, parte desse real concreto é o cotidiano dos alunos, uma “realidade do presente local” que é um 

resultado de processos históricos articulados em variadas escalas. Dessa maneira, os fenômenos estudados pelas 

ciências sociais como um todo alcançam os indivíduos principalmente em seus lugares. Cavalcante (2008, p.145) 

nos explica que “com o intuito de formarem esses conceitos, os professores devem falar abertamente sobre o que 

acontece nas favelas, nos diferentes lugares periféricos [...]”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ficou claro que este trabalho se trata apenas de uma breve discussão acerca da categoria lugar e 

precisamente como esta pode ser útil no ensino da geografia nas escolas de educação básica. Na primeira parte 

do trabalho ficou claro que dentro da própria geografia existem dois posicionamentos teórico-metodológicos 

concebendo cada um a sua maneira a categoria lugar. Nesse sentido, existem alguns pontos consensuais entre 

essas duas vertentes geográficas, como por exemplo, a ideia de que o lugar possui um conteúdo específico a ele 

que deve ser levado em consideração. Alguns autores defendem que um pensamento anula o outro, enquanto 

outros autores pensam que é possível conciliar as duas vertentes e promover o dialogo a fim de dá conta da 

realidade.  

Tendo em vista esses princípios de métodos distintos para conceber a categoria lugar ficou claro como os 

vínculos afetivos desenvolvidos pelas pessoas podem ser relacionados a ideia de lugar e assim, a partir de um 

conjunto de memórias, ou seja, um memorial coletivo mas que considere a ideia de lugar afetiva de cada ser, é 

possível fomentar a discussão geográfica e desenvolver a capacidade no aluno de incorporar as formas espaciais 

de compreender as coisas. Ainda nesse sentido, ficou claro que é possível utilizar o cotidiano do aluno, isto é, o 

lugar, para lhes mostrar didaticamente como os processos globais se manifestam nos lugares e afetam tais alunos 

diretamente, o que os levará a desenvolver a capacidade de traçar e entender as complexas inter-relações 

geográficas entre o local-global. 
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RESUMO: Utilizar filmes de entretenimento com objetivos pedagógicos pode ser muito eficiente, pelo fato 

dos filmes  apresentarem inúmeras possibilidades no tratamento de conceitos diversos, pois estes, através da sua 

linguagem audiovisual trabalham com valores, emoções e experiências, que se aplicadas corretamente, com 

objetivos definidos, e um direcionamento adequado, contribuem para o aprofundamento da aprendizagem. A 

aquisição dos conceitos de ecologia traz luz para o entendimento de assuntos mais complexos, e tais assuntos 

quando bem entendidos, estimulam a participação social do aluno, levando significado a suas ações. O objetivo 

do presente trabalho é promover o aprofundamento dos conceitos de ecologia a partir de uma seqüência didática 

com a exibição do filme Procurando Nemo. Para tanto foi elaborada uma sequência didática dividida em três 

momentos, sendo um deles a exibição do filme, para uma turma com 32 alunos de 1° ano do ensino médio de 

uma escola da rede privada localizada no município de Arapiraca-Al. Na aplicação do estudo dirigido, que 

ocorreu após a exibição do filme, percebeu-se, com satisfação, que ocorreu o aprofundamento do conhecimento 

mostrado na aula expositiva. Concluiu-se que resultados apresentados evidenciaram que é possível compreender 

conceitos básicos de ecologia de modo simples e divertido, com a utilização de uma estratégia que difere da aula 

puramente tradicional. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Estudo dirigido. Recursos audiovisuais. Sequência didática. 

 

The potential of using the film Finding Nemo as strategy in the teaching of 

ecology concepts 

 
ABSTRACT: The use of entertainment films for pedagogical purposes can be very efficient, because the 

films present numerous possibilities in the treatment of diverse concepts, since these, through their audiovisual 

language, work with values, emotions and experiences, that if correctly applied, with defined objectives, And 

appropriate guidance, contribute to the deepening of learning. The acquisition of concepts of ecology brings light 

to the understanding of more complex subjects, and such subjects, when well understood, stimulate the social 

participation of the student, bringing meaning to their actions. The objective of the present work is to promote 

the deepening of ecology concepts from a didactic sequence with the screening of the film Finding Nemo. For 

that, a didactic sequence was elaborated divided in three moments, one of them the exhibition of the film, for a 

class with 32 students of the 1st year of the high school of a private school located in the city of Arapiraca-Al. In 

the application of the directed study, which occurred after the film was shown, it was noted, with satisfaction, 

that the deepening of the knowledge shown in the expository class occurred. It was concluded that presented 

results showed that it is possible to understand basic concepts of ecology in a simple and fun way, using a 

strategy that differs from the purely traditional classroom. 

 

KEYWORDS: Directed study. Audiovisual resources. Following teaching. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

  É notável o quanto se torna complexa a função que a escola ocupa e os desafios que o 

educador enfrenta para tornar a ação pedagógica atrativa e que potencialize a aprendizagem 

do aluno. Verifica-se que diante dos recursos audiovisuais fornecidos pelas tecnologias atuais, 

usar somente o livro didático, o quadro e o apagador já não são suficientes para promover o 

mailto:lully.virtual@hotmail.com
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processo da aprendizagem, tornando o trabalho docente desafiador e carente de meios que 

possibilitem novos caminhos de aprendizagem.  

A escola, nessa perspectiva tem uma função importante, pois é nela que o aluno passa 

boa parte de seu tempo diário, e esta deve fornecer o necessário para a contextualização dos 

conteúdos e tornar significativo o aprendizado. 

O papel que a escola ocupa hoje na sociedade brasileira é complexo e o fazer 

docente enfrenta muitos obstáculos, como, planejar aulas que contemplem os 

conteúdos previstos, para série e para o período, de modo contextualizado e 

significativo, organizando atividades e utilizando recursos pedagógicos disponíveis 

na escola (DOS SANTOS NUNES, 2016, p. 215) 

  Mesmo diante de tantos recursos, não é necessário se fazer mágica, ou ter que usar 

todas as TIC (tecnologia da informação e da comunicação) possíveis para que a aula seja 

gratificante para ambos os envolvidos e que desta saia um resultado positivo no que se refere 

a aprendizagem. A utilização de filmes comerciais são apreciados para  possibilitar a 

aprendizagem, sem ser oneroso, e de fácil acesso na maioria das escolas. Para Rosa (2000), os 

filmes têm um forte apelo emocional e, por isso, motivam a aprendizagem dos conteúdos 

apresentados pelo professor, além de que quebrar o ritmo provocado pela apresentação de um 

audiovisual é saudável, pois altera a rotina da sala de aula. 

  Rezende (2008) considera, mediante sua analise das diversas publicações disponíveis, 

que o uso de recursos audiovisuais vem sendo há muito tempo discutido e incorporado ao 

Ensino de Ciências conforme mostra-se a produção constante de filmes e vídeos sobre temas 

científicos. No mercado cinematográfico, não é difícil o professor relacionar filmes aos 

conteúdos didáticos, tanto pela quantidade, como pela qualidade das produções. 

 Utilizar filmes de entretenimento com objetivos pedagógicos deve está ligado a 

compreensão das possibilidades de seu uso e dos limites, conforme afirma Freitas:  

Ao mesmo tempo em que a forma do material pode ser considerada uma estratégia 

de motivação para o ensino dos conteúdos de ecologia, fica claro a necessidade da 

intervenção do professor no sentido de fazer com que o aluno supere possíveis 

interpretações dos vídeos (FREITAS 2014, p. 663) 

De acordo com Kenski (1998), viver na era digital e diante de tantos desafios oriundos 

das novas tecnologias significa se apropriar do conhecimento  tecnológico que permite 

conhecer e dominar a maquina, para saber fazer uso de suas vantagens, desvantagens, riscos  e 

possibilidades, transformando-a numa ferramenta útil quando conveniente ou dispensar seu 

uso quando não necessitar dela. 

Desta maneira salienta-se a utilização de filmes como um recurso  

didático pelo fato dos filmes  apresentarem inúmeras possibilidades no tratamento de 

conceitos diversos, pois estes, através da sua linguagem audiovisual trabalham com valores, 

emoções e experiências, que se aplicadas corretamente, com objetivos definidos, e um 

direcionamento adequado, contribuem para o aprofundamento da aprendizagem.  Daí a 

necessidade da mediação do professor, pois o filme sozinho, sem um direcionamento, 
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possibilita momentos de distração, mas não sugere uma interpretação reflexiva, nem 

possibilita a construção do conhecimento escolar, baseada no planejamento de ensino. 

Ao entendermos o ato de ensinar como uma ação mediadora do professor que pode 

facilitar a construção do conhecimento, o cinema se torna um recurso pedagógico 

que permite ao aluno a apropriação de conhecimentos científicos de forma lúdica, 

capaz de propiciar situações de troca que permitem estabelecer as relações entre o 

estudo do científico e a realidade (DOS SANTOS NUNES, 2016, p. 216) 

Percebe-se que a mediação do professor é imprescindível, pois seu papel é organizar o 

de ambiente de aprendizagem, selecionar o filme a ser utilizado, fazer a intervenção 

pedagógica, organizar atividades e motivar as discussões, auxiliando os alunos quando 

necessário. 

De acordo com Perticarrari (2010) o ensino de Ciências, em geral, e de forma 

especifica o de Ecologia,  necessitam objetivar o desenvolvimento de habilidades intelectuais 

mais complexas do que a simples memorização de conceitos, pois estes devem ser entendidos 

de maneira contextualizada e significativa. Os livros didáticos, sozinhos, não conferem esse 

papel. 

A aquisição dos conceitos de ecologia traz luz para o entendimento de assuntos mais 

complexos, e tais assuntos quando bem entendidos, estimulam a participação social do aluno, 

levando significado a suas ações. 

Entendida como a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes 

com o meio, a ecologia deixou de compreender tais relações de modo mecanicista e 

passou a ter um papel importante nas decisões de políticas de conservação em todo o 

mundo (MOTOKANE, 2015, p. 117) 

Motokane (1999) afirma que a Ecologia é uma ciência relativamente recente, cujos 

conceitos estão em constante discussão e reformulação, porém o entendimento é constante e 

as modificações dos conceitos, métodos e teorias ocorrem também por pressão social. O 

aparecimento da ecologia no ensino não é diferente, tornando-se interdisciplinar na sua 

essência.  

No ensino de ecologia, o professor também exerce um papel importante, no que se 

refere principalmente, aos conceitos de ecologia, tão importantes para aprofundamento dos 

demais conteúdos. 

Para aprender ecologia se exige, além do entendimento dos conceitos isolados, a 

articulação entre eles para se entenderem as interações entre os seres vivos e o 

ambiente e o funcionamento dos diversos ecossistemas do planeta. Contudo, cabe ao 

professor promover a articulação dos diferentes conceitos, conduzindo os alunos a 

perceberem as relações entre os diferentes fenômenos (PERTICARRARI, 2010, p. 

370) 

Para entender o funcionamento de um ecossistema, é necessário conhecer e articular 

os diferentes conceitos e fenômenos, entendendo suas relações, Motokane (1999) afirma que 

os conceitos básicos sobre ecologia são  muito importantes para a alfabetização ambiental. 
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   Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é promover o aprofundamento dos 

conceitos de ecologia a partir de uma seqüência didática com a exibição do filme Procurando 

Nemo. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para metodologia deste trabalho, foi elaborada uma sequência didática dividida em 

três momentos, para uma turma com 32 alunos de 1° ano do ensino médio de uma escola da 

rede privada localizada no município de Arapiraca-Al. As atividades ocorreram durante as 

aulas de biologia da professora titular da turma, com auxílio de três monitoras voluntárias e 

licenciadas em biologia. A sequência didática utilizada é mencionada a seguir: 

Sequência Didática – Conceitos básicos de ecologia 

I. Nível de Ensino: Médio 

II. Conteúdo Estruturante: Ecologia 

Conteúdo Básico: Introdução à ecologia  

Conteúdos Específicos: Conceitos de: Ecologia, Biosfera, Ecossistema, Habitat, Nicho 

ecológico, fatores bióticos e abióticos, população, comunidade, autotróficos, heterotróficos. 

 

III.Objetivos 

 

Levar o aluno a compreender os conceitos de ecologia e a relação entre eles 

 

IV. Número de aulas: 05 aulas de 1h 

V. Desenvolvimento 

1° Momento – Aula expositiva 

Motivação: Aula expositiva com auxilio de imagens referente aos conceitos utilizados 

Recursos:  Data show, notebook, quadro branco e pincel. 

Número de aulas: 02 aulas de 1h 

As monitoras iniciaram a aula questionando os alunos quanto as imagens apresentadas 

e os conceitos colocados aleatoriamente, pedindo exemplo dos conceitos aos alunos; De 

acordo com as respostas, a professora e as monitoras fazem a intervenção e se utilizam de um 

texto retirado do livro didático dos alunos, para melhor compreensão do conteúdo. A aula 

termina com um jogo de perguntas e respostas acerca do conteúdo trabalhado. 

2° Momento – Exibição do filme  

Motivação: Exibição do filme Procurando Nemo 

Recursos:  Data show, notebook, filme, pipocas. 
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Número de aulas: 02 aulas de 1h 

A professora explica que apesar do filme ser uma animação, ele será usado 

didaticamente para aprofundar os conteúdos tratados na aula anterior, pede atenção e que 

estes se utilizem de anotações para posterior discussão. As monitoras passam a exibição do 

filme e eventualmente, ocorrem pausas para intervenção das monitoras e para responder 

questionamentos dos alunos. 

3° Momento – Resolução de Estudo dirigido 

Motivação: Utilização de um estudo dirigido referente ao filme e relacionado ao conteúdo 

tratado 

Recursos:  Estudo dirigido impresso em papel A4 

Número de aulas: 01 aula de 1h 

A professora faz uma breve exposição relacionando o filme aos conceitos vistos 

anteriormente, e pede para os alunos responderem ao estudo dirigido. O estudo dirigido consta 

de 05 questões abertas, relacionando momentos do filme com os conceitos apreendidos 

durante a aula expositiva. Este serve para identificar o avanço do aluno quanto aos conceitos, 

bem como verificar sua percepção sobre o filme. As monitoras entregam as atividades, para 

os alunos realizarem em dupla, uma vez que aumenta as discussões entre eles, aumentando a 

interação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o primeiro momento, onde ocorreu a aula expositiva, junto aos 

questionamentos dos alunos, percebeu-se que havia muita confusão com relação a alguns 

termos. Alguns alunos explicitavam essa confusão com relação aos termos “comunidade” e 

“população”, bem como com referência a “habitat” e “nicho ecológico”. Os termos 

“autotróficos” e “heterotróficos” foram os mais fáceis de compreensão e o maior numero de 

exemplos surgiu nos conceitos de “fatores bióticos e abióticos”. “Ecologia” e “biosfera” 

foram bastante mencionadas entre os conceitos mais identificados, e “ecossistema” foi tratado 

com bastante atenção devido a sua complexidade. 

Begossi (1993) afirma que conceitos como a “habitat” e “nicho ecológico” são 

utilizados em outras ciências o que facilita seu entendimento, através de outros exemplos. 

Segue o mesmo caminho, “comunidade” e “população”utilizados amplamente em geografia, 

por exemplo. “autotróficos” e “heterotróficos” são apresentados com repetição durante quase 

todo o ensino fundamental, bem com “ecologia” e “biosfera”. 

 Na exibição do filme, ocorreram pausar para explicitar alguns momentos ou ainda para 

que os alunos revissem a cena e questionassem alguma coisa. Torna-se claro que é necessário 

que o professor seja realmente um mediador, pois durante a exibição do filme, foi deixado 

claro que não era um momento meramente de diversão. Cabe também ao professor explicitar 
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sob que perspectiva o filme vai ser visto e tratado, ou seja, deixar claro a partir de que 

contexto, perspectivas e pressupostos os alunos devem ver o filme (REZENDE, 2008), assim 

foi destacada a função pedagógica daquele filme. Vários questionamentos surgiram como por 

exemplo: 

“Professora, o Nemo saiu de seu habitat?” 

“A Dory não tem o mesmo nicho ecológico do Nemo, né?” 

“O aquário é um ecossistema e o seres que vivem ali são uma comunidade?” 

“A casa do Nemo (anêmona) é autotrófica? Pois ela não ‘Come’ o Nemo...” 

Houveram outros questionamentos e comentários, mas estes foram destacados pela sua 

especificidade com relação ao conteúdo trabalhado. Todos foram respondidos com clareza 

pelas monitoras e pela professora.  

Na aplicação do estudo dirigido, percebeu-se, com satisfação, que ocorreu o 

aprofundamento do conhecimento mostrado na aula expositiva. Rosa (2000) ressalta a 

necessidade de um trabalho de elaboração em cima do vídeo. Após a apresentação, o 

professor deve trabalhar com seus alunos a compreensão do que foi visto  

Dos 16 Estudos dirigidos, totalizando 80 questões respondidas, só houve 05 questões 

respondidas incompletas e 01 errada. O resultado foi potencializado, sem dúvidas pela 

exibição do filme, que deixou claro conteúdos que estes, mais fáceis de serem compreendidos, 

de maneira divertida.  

O ensino de Ecologia tal como vem sendo ensinado na escolaridade básica não 

facilita a compreensão conceitual, pois os conceitos são abordados isoladamente, e 

não são dadas aos alunos possibilidades de os reagruparem em uma rede conceitual 

mais complexa, características de processos ecológicos e biológicos. Os alunos 

devem ser expostos a situações que permitam, ao final do estudo de um conceito que 

lhes foi apresentado por partes ou fases, o entendimento do processo como um todo 

(DA ROCHA BRANDO, 2009, p. 30) 

 

Se os professores forem ministrar suas aulas, munidos de um material teórico eficiente 

e um bom planejamento de aula, com utilização de recursos didáticos diversificados, 

evidentemente terão um feedback satisfatório, pois desta forma conseguiu tornar significativo 

o conhecimento, para o aluno.  

Se os principais meios dessa formação conceitual, isto é, os professores e os manuais 

didáticos, não lhes derem essa orientação, dificilmente conseguirão estipular relações mais 

complexas entre os fenômenos apresentados. 
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CONCLUSÃO 

O resultado foi bastante satisfatório, pois se percebeu a importância do filme para o 

entendimento dos conceitos relacionados à ecologia e que estes são bastante visíveis no 

cotidiano. Verificou-se que é muito mais eficiente quando um conteúdo é exibido de forma 

prática, seja com a utilização de um filme, como foi o caso, ou através de jogos, aulas de 

campo, aulas práticas ou qualquer meio que torne o conteúdo significativo. Os resultados 

apresentados evidenciam que é possível compreender conceitos básicos de ecologia de modo 

simples e divertido, com a utilização de uma estratégia que difere da aula puramente 

tradicional. 

Considera-se que a sequência didática foi bastante eficiente, carecendo de alguns 

ajustes, como um registro diagnóstico.  Percebeu-se que essa sequência pode ser ajustada a 

outros conteúdos e outros filmes podem ser utilizados para o mesmo fim. 

Compreende-se que ocorreram avanços, principalmente por que o objetivo de se 

trabalhar conceitos ecológicos através do filme Procurando Nemo, foi alcançado, mostrando o 

potencial de articular recursos didáticos não convencionais para o exercício da aprendizagem. 
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RESUMO: As escolas no campo devem apresentar princípios e orientações didáticas que considerem a 

realidade geográfica dos sujeitos que a integram, respeitando suas diferenças e consolidando a identidade 

camponesa. Este processo implica em pensarmos em uma escola do campo, ou seja, instituída a partir dos 

próprios camponeses. Destarte, a constituição de escolas do/no campo no Alto Sertão de Alagoas exige de nós o 

conhecimento sobre o atual contexto das escolas em área rural, compreendendo como atualmente se institui seu 

currículo, os perfis dos docentes que nelas atuam, quais as principais características das turmas inseridas nas 

escolas, dentre outras questões. Assim, o objetivo geral do projeto de extensão exposto é construir um 

diagnóstico das escolas em área rural dos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha, dando base 

para a formação de ações de intervenção nestas instituições segundo os fundamentos da Educação do Campo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Escolas do/no Campo. Alto Sertão de Alagoas. Projeto de Extensão. 
 

 

The Observatory Extension Observatório das Escolas do/no Campo do Alto 

Sertão Alagoano 
 

ABSTRACT: Schools in the countryside must present didactic principles and guidelines that take into 

account the geographical reality of the subjects that integrate it, respecting their differences and consolidating the 

peasant identity. This process implies thinking about a rural school, that is, instituted from the peasants 

themselves. Thus, the constitution of schools in the countryside in Alto Sertão de Alagoas demands from us the 

knowledge about the current context of schools in rural areas, understanding how their curriculum is currently 

established, the profiles of the teachers who work in them, what are the main characteristics of the classes 

inserted in the schools, among other questions. Thus, the general objective of the proposed extension project is to 

construct a diagnosis of rural schools in the municipalities of Água Branca, Delmiro Gouveia and Pariconha, 

providing a basis for the formation of intervention actions in these institutions according to the fundamentals of 

Field Education. 

 

KEYWORDS: Schools in the Field. Alto Sertão de Alagoas. Extension project. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a implantação do Campus Universitário da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) no Alto 

Sertão alagoano, a realidade dessa região tem sido alvo de estudos e pesquisas nas mais diversas perspectivas.  

Os cursos de Licenciatura inseridos nessa realidade tem problematizado a formação de professores e, 

principalmente, o tratamento das escolas e da educação pelas gestões municipais das cidades sertanejas, nos mais 
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diversos aspectos, como: a política do transporte escolar, estrutura escolar, qualidade pedagógica, formação dos 

professores, entre outros (esses elementos podem ser vistos nos Trabalhos de Conclusão de Curso dos cursos de 

Licenciatura da UFAL – Pedagogia, Geografia, História e Letras). Nessa perspectiva, a presente proposta de 

Projeto de Extensão, intitulada de “Observatório das escolas do/no campo do Alto Sertão de Alagoas”, busca: 

unir elementos que fazem parte do contexto educativo da UFAL/Campus do Sertão, que são objetos de intensos 

debates nos cursos de Licenciatura, a partir da pesquisa por meio da extensão. Desse modo, será a partir de ações 

coletivas entre docentes e discentes, que buscaremos traçar o perfil das escolas do campo dos municípios de 

Delmiro Gouveia, Água Branca e Pariconha.  

A partir do diagnóstico estrutural, pessoal e pedagógico das escolas do/no campo dos municípios 

referenciados, outro caminho será trilhado: ações de caráter multidisciplinar serão implementadas, tendo em 

vista a atualização pedagógica dos professores que lecionam nesses municípios, à luz de práticas educativas 

contextualizadas que valorizem os elementos da região ao qual às escolas fazem parte, e que permitam o 

entendimento dessas escolas e desses espaços de forma crítica. Assim, a compreensão da realidade das escolas 

do/no campo localizadas no Sertão Alagoano será desafiadora, pois carece de muita sistematização para o 

levantamento de dados e para a pesquisa empírica nas escolas, esse é o desafio a ser trilhado pelo grupo.  

A proposta de Projeto de Extensão está ligada à área temática Educação (5), pois os pressupostos 

estruturantes dizem respeito ao fechamento das escolas do campo, desestruturação das escolas do campo, 

movimentos sociais do campo, valorização da cultura do/no campo, entre outros. E envolvem as seguintes linhas 

de extensão: Desenvolvimento rural e questões agrárias (9); Direitos individuais e coletivos (12); e Formação de 

professores (20). As escolas do campo carecem de um olhar atento da Universidade, a realidade delas precisa ser 

problematizada, pois todos os anos o campo vem sofrendo com o fechamento de escolas, com a evasão escolar e 

com a exclusão escolar, fomentando um verdadeiro colapso do espaço rural, pois com o fechamento das escolas 

a vida no campo também pode sucumbir.  

Segundo Caldart (2011, p. 108), a partir de suas reflexões sobre as escolas no/do campo e sua 

importância na manutenção da vida no meio rural, em especial para os movimentos sociais do campo: [...] Hoje 

já parece mais claro que uma escola não move um assentamento, mas um assentamento também não se move 

sem escola, porque ele somente se move, no sentido de que vai sendo construído como lugar de novas relações 

sociais, de uma vida mais digna, se todas as suas partes ou dimensões se moverem juntas. Assim, podemos 

compreender que quando uma escola no/do campo é fechada, inúmeras outras dimensões da vida social no 

campo são atingidas, pois a escola dá vida à comunidade, sem escola as luzes para a organização social no/do 

campo são apagadas, dando espaço ao arrefecimento da luta por melhores condições de vida.  

Durante todo o processo de formação do território brasileiro, o campo foi marcado por um 

desenvolvimento desigual e excludente caracterizando o problema da concentração fundiária (FERNANDES, 

1998). Este problema reflete diretamente no contexto da educação em áreas rurais, em que se criou uma visão 

negativa sobre a vida camponesa e consequentemente no processo educacional.  

A educação/escola é ofertada seguindo os parâmetros curriculares da escola urbana, com estruturas 

fragmentadas e um ensino distante da realidade do camponês, não contemplando as peculiaridades da realidade 

do aluno/trabalhador, contribuindo para os altos índices de evasão escolar.  

Fernandes (2011) mostra que é preciso refletir sobre que tipo de educação está sendo ofertado no 

campo, que a educação tem que possuir subsídios teóricos para emancipação humana.  

A educação do campo precisa ser singular, contemplar a realidade que o aluno/trabalhador esta inserido, 

precisa ser protagonizada pelos trabalhadores(as) rurais e suas organizações sociais e políticas. Como principais 

bases teóricas para compreender a educação do campo, Fernandes (2011) apresenta a história colonial do Brasil, 

que é marcada pela apropriação de terras, latifúndios escravistas, exploração e usurpação dos direitos da terra.  

O contexto histórico brasileiro marcado pela expulsão, apropriação e exclusão construiu a questão 

agrária, concentração latifundiária marcada por luta pela terra dos camponeses em processo de territorialização.  

De acordo com Fernandes (1998): “a luta pela terra é uma ação desenvolvida pelos camponeses para 

entrar na terra e resistir contra a expropriação”. Atualmente a questão agrária tem se agravado com a expansão 

territorial do capital, diminuindo o espaço dos pequenos produtores em detrimento do agronegócio, principal 

foco dos investimentos do Estado brasileiro (apud RIBEIRO; CLEPS JÚNIOR, 2008, p. 928-929). Caldart 

(1988, 2011) mostra a concepção de educação como meio de transformar um cidadão em um ser social. Assim, a 

escola se estrutura como uma instituição que possui função social: transmitir conhecimentos historicamente 

produzidos para transformação da sociedade, podendo ser considerada a dimensão ontológica do trabalho, na 

qual o homem se reproduz enquanto ser social.  

A escola enquanto instrumento de transformação social tem a função de produzir subsídios 

praxiológicos para a luta camponesa contra o sistema opressor, de trabalhar a realidade do campo e sempre 

relacionar a educação e o trabalho, chamada por Caldart (1988, p.74) de “tríplice abordagem: educação para o 

trabalho; educação no trabalho e educação pelo trabalho.” Para ela, o trabalho é a mediação do homem com a 

natureza, é a partir dele que o homem se reproduz enquanto ser social, nele estão todos os papéis sociais, por isso 

a escola não pode estar desvinculada do trabalho. A escola vai preparar o homem para o trabalho e para a 
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sociedade. É a partir desta reflexão que os conteúdos da escola do campo devem ser abordados, trazendo a 

relação estudante e trabalhador, para que seja desconstruída a ideia de que permanecer no campo é algo ruim 

diminuindo o êxodo rural e preservando a identidade do camponês.  

Caldart (2011) mostra que as escolas do campo tem que ser construídas pela própria comunidade, com 

suas histórias e lutas, organizadas e em movimento.  

A educação só vai acontecer se pensada a realidade camponesa seguindo suas peculiaridades, 

mostrando suas lutas, valores e cultura. Frente a esse cenário, a presente proposta de Projeto de Extensão, 

intitulada de “Observatório das escolas do/no campo do Alto Sertão de Alagoas”, anseia em criar um 

observatório científico para compreender o papel da escola no/do nos municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha 

e Água Branca, bem como propor atividades didáticas e pedagógicas para professores e alunos dessas escolas, à 

luz do fortalecimento das identidades campesinas do alto sertão de Alagoas, que historicamente tem sido 

descentralizada pela grande mídia e alvo de exclusão pelas políticas públicas e de governo, dando espaço para a 

invisibilidade do homem do campo e suas práticas.  

É notável a importância das escolas no campo para o fortalecimento das comunidades, mas por qual 

motivo essas escolas estão sendo fechadas? Qual o papel das gestões municipais frente ao fechamento dessas 

instituições de ensino? O que está sendo priorizado pelas gestões municipais? Qual o perfil dos professores que 

lecionam nas escolas que ainda estão abertas no campo? Qual a perspectiva teórica e metodológica dos Projetos 

Políticos e Pedagógicos dessas escolas? Qual a função social dessas escolas? Essas escolas tem fomentado a 

organização social? De que forma essas escolas podem atuar para melhorar as condições de vida e permanência 

do homem do campo no campo? E, de que forma essas escolas, por meio da educação tem contribuído para a 

valorização da cultura campesina? 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O projeto de extensão apresentou dois grandes momentos. No primeiro, traçaremos o diagnóstico 

propriamente dito, indo às secretarias municipais e às escolas em área rural para levantarmos dados quantitativos 

e qualitativos destas instituições, considerando discentes, docentes, gestão e infraestrutura. No segundo 

momento, a partir do diagnóstico constituído, construiremos ações de formação com os docentes das escolas, em 

parceria com as secretarias municipais.  

O projeto proposto se coloca como um primeiro momento da instituição do Observatório das escolas 

do/no Campo no Alto Sertão de Alagoas, que pretende, ao longo dos anos, analisar o contexto das escolas em 

área rural de todos os municípios deste recorte espacial. Isto se vincula a uma premente necessidade.  

Muitos camponeses tem apresentado como algo recorrente o fechamento das escolas em povoados, 

sítios e assentamentos. Mesmo reconhecendo as grandes limitações que muitas destas instituições apresentam, 

não vislumbramos que o fechamento de escolas como política pública deva ser a orientação para o campo 

alagoano. 

Antes de definir quais serão os procedimentos utilizados ao longo deste projeto, é importante situar em 

que contexto teórico a metodologia utilizada se encontra. Neste sentido, nos valemos ao longo desta investigação 

dos pressupostos analíticos da pesquisa-ação.  

No intuito de fazer uma distinção, Thiollent (1998, p. 74) aponta que “a pesquisa-ação é algumas vezes 

distinguida da pesquisa participante pelo fato de focalizar ações ou transformações específicas que exigem um 

direcionamento bastante explicitado”. Assim, reconhecemos neste trabalho a proposta da pesquisa-ação como 

pertinente, por encarar uma investigação que também se propõe transformadora, sendo uma importante 

possibilidade à construção da identidade docente ao longo da formação inicial, bem como durante a sua prática 

em sala de aula (formação continuada).  

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005, p. 445).  

Esta proposta possui um caráter investigativo-propositivo acerca das escolas do/no campo do Alto 

Sertão de Alagoas, sobre a forma de entendimento da realidade, com foco qualitativo e quantitativo, baseado no 

debate atual que perpassa a temática. Para melhor organizar esta proposta, buscou-se dividir em dois momentos 

distintos: 1) Aspectos teóricos e conceituais, e 2) Procedimentos práticos de pesquisa. 1 - Aspectos Teóricos e 

Conceituais: A primeira fase consiste nos levantamentos bibliográficos sobre o tema pesquisado, com atenção 

voltada para o debate atual sobre as escolas em áreas rurais e os fundamentos da Educação do Campo. 2 - 

Procedimentos Práticos de Pesquisa: Em um primeiro momento, pretendemos ir até as secretarias municipais de 

Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha para traçar um quadro geral das escolas que estão inseridas no 

contexto rural: povoados, sítios, assentamentos etc.  



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

935 

Com isso, temos um primeiro nível de coleta de dados, que será aprofundado com a ida às escolas, 

observando-as e coletando entrevistas, fotografias e demais registros para construção do banco de dados. Com 

estes dados mais gerais, já é possível estruturar este banco, que deve ser progressivamente incrementado com 

dados fornecidos pelas gestões de cada escola, bem como pelos docentes inseridos no contexto. Partindo de uma 

perspectiva em que os dados quantitativos, em vez de opostos, são base para os dados qualitativos (SANTOS 

FILHO; GAMBOA, 1995), pretendemos construir reflexões complexas sobre o quadro traçado destas escolas, 

tendo em conta informações sobre os discentes, os docentes, a gestão e a infraestrutura do ambiente escolar. 

Com isso, pretendemos objetivar ações de formação continuada para estes trabalhadores da educação, tanto com 

cursos de capacitação, bem como com materiais didáticos que possam se inserir no cotidiano da sala de aula das 

escolas do/no campo.  

Como é próprio da metodologia da pesquisa-ação no ambiente acadêmico, compreendemos que mais do 

que reflexos nas escolas da rede básica, é imprescindível considerarmos os rebatimentos deste projeto no 

cotidiano da própria universidade, que está envolvida diretamente com a formação de professores que também 

poderão integrar a rede de ensino após conclusão da graduação.  

Como suporte a este projeto, o Campus do Sertão dispõe do Laboratório Interativo de Aprendizagem 

Interdisciplinar. Este espaço foi pensado para servir especificamente os cursos de licenciatura do campus. Para 

dar suporte às ações e aos projetos destes cursos, o laboratório dispõe de quatro notebooks, duas câmeras 

fotográficas, uma câmera filmadora, dois aparelhos de GPS, um microfone profissional, um aparelho de DVD 

com karaokê, dois projetores de multimídia, duas caixas acústicas, uma televisão 32’’, três aparelhos 

minisystem, um tripé para câmera digital, um ebeam edge caneta e base para transformar superfície em touch, e 

uma tela de projeção retrátil. Além deste suporte, alguns dos docentes envolvidos neste projeto são líderes dos 

seguintes grupos, cadastrados no CNPq: GEPAR (Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise Regional); e GCEG 

(Grupo de Pesquisa Geoprocessamento e a Cartografia no Ensino de Geografia). –  

Um dos cernes do projeto “Observatório das escolas do/no campo do Alto Sertão de Alagoas” é criar 

um banco de dados que caracteriza o perfil das escolas do/no campo do sertão alagoano, possibilitando reflexões 

sobre o processo educativo desenvolvidos nesses ambientes. Neste sentido, busca-se entender as mazelas que 

cercam as escolas da zona rural dos municípios supracitados, na tentativa de obter melhorias a partir de práticas 

reflexivas que envolvam o corpo docente desses espaços educativos. Para tanto, as propostas de atividades serão 

amplas perpassando por diversos âmbitos, no intuito de possibilitar a participação de todos os envolvidos no 

projeto.  

Tais propostas são: Visita às secretarias municipais de educação: para quantificar as escolas que estão 

em funcionamento nas zonas rurais; caracterizar o perfil dos docentes que atuam nessas escolas; caracterizar o 

perfil dos alunos; traçar o percentual de evasão escolar de cada escola; fazer um levantamento dos recursos 

didáticos fornecidos às escolas; Observação das escolas: serão feitas análises do ambiente escolar (aspectos 

pedagógicos, estruturais e gestão), com intuito de caracterizar se as escolas do/no campo estão aptas a oferecer 

um ambiente propício para a aprendizagem dos alunos ou se estão funcionando de forma inadequada, e em 

seguida, analisar se a escola oferece uma educação que dialoga com a realidade das comunidades nas quais a 

escolas estão inseridas; Entrevista com os professores: com intuito de saber quais as dificuldades enfrentadas no 

âmbito escolar; buscar identificar se as metodologias desenvolvidas dialogam com as especificidades do campo. 

Com base nos resultados das entrevistas desenvolver ações didáticas e pedagógicas à luz de uma 

formação contextualizada que valorize a identidade territorial camponesa; Organização dos dados: Construir um 

banco de dados para confeccionar mapas, planilhas, tabelas e gráficos, para assim, caracterizar o perfil das 

escolas do/no campo do sertão alagoano; Visita às comunidades de cada escola: para compreender o contexto 

sociocultural da comunidade que o aluno está inserido, a partir de entrevistas com os familiares e observação da 

comunidade. Produtos esperados: desenvolvimentos de materiais que propiciem organização dos dados colhidos, 

a partir de relatórios parciais e finais, artigos científicos, anais, jornais, informações semanais dispostas em 

programa de rádio, capacitação de professores, mesa redonda, e por fim, construção do filma carta. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considerando a escola e a educação do campo no contexto da questão agrária brasileira, podemos 

salientar que esses elementos são de vital importância para o entendimento das escolas no/do campo dos 

municípios de Delmiro Gouveia, Água Branca e Pariconha, pois as mesmas vivenciam realidades estruturantes 

que convergem para uma matriz comum: um processo crescente de desterritorialização dos homens e das 

mulheres do campo dos espaços rurais.  

Fazendo uma breve análise temporal, Manacorda (apud CALDART, 1988, p. 61), aponta que 

historicamente a escola foi compreendida “como lugar de aquisição de conhecimentos da técnica cultural que 
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permitisse (...) a contemplação e a conservação dos doutos; educava (...) para desfrutar, mais que para criar bens 

culturais”, nesse viés não se tinha uma escola preocupada em atender as camadas populares. Tinha-se, na 

verdade, um templo para o conhecimento erudito voltado para a (re)produção social de determinadas elites.  

No Brasil, as escolas demoraram muito tempo até chegar às camadas mais populares da sociedade.  

As poucas escolas que existiam tinha como finalidade educar os filhos dos representantes políticos na 

colônia brasileira. No início do século XIX, com a chegada de Dom João VI o cenário começou a mudar, pois 

para o Príncipe Regente a colônia precisava de escolas que oferecessem um ambiente similar à metrópole 

portuguesa. Neste contexto surgem as primeiras instituições escolas associadas ao Estado nacional, que serão 

basilares para a constituição de um sistema de ensino em todo o país (FARIA, 2012).  

Com o passar do tempo, a escola foi tomando novas configurações e possuindo outros sentidos, mas 

sempre tendo um papel significativo para o desenvolvimento do Estado nacional.  

A partir de meados do século XX, a escola começa a ser expandida para classes populares, pois era 

preciso “educar” a nova força de trabalho que chegava às cidades com o objetivo de se integrar à indústria. Com 

várias tensões, esse processo de institucionalização da educação básica no Brasil chega no último quartel do 

século XX com importante avanços, mas também sendo alvo de duras críticas de setores mais progressistas da 

sociedade.  

As camadas populares passaram a se organizar e questionar o sentido da escola. Para esses grupos, que 

eram insurgentes aos olhos do capital, era preciso uma educação/escola voltada às camadas populares e que 

desse sentido aos modos de vida e as particularidades dos grupos, uma educação para além da ordem 

estabelecida. Nesse viés, Caldart (1988) aponta as vias para que a escola seja repensada, considerando as 

particularidades e as potencialidades dos grupos. Para isso, trilha um caminho interessante a partir da 

necessidade da educação para os grupos sociais, apontando a viabilidade de se pensar na função social da escola. 

A autora evidencia dois tipos de escolas: a escola neoliberal e a nova escola.  

A escola neoliberal é: uma escola efetivamente adequada aos desafios do presente estágio de 

desenvolvimento capitalista é o antídoto liberal para o caos e a destruição (socialismo) prometidos pelo avanço 

da mobilização e da organização popular. A escola precisa ser mais eficaz, principalmente na difusão dos 

princípios neoliberais. (CALDART, 1988, p. 62) A nova escola visa uma configuração de espaço educativo que 

integre “o movimento social transformador (de mobilização, de organização e de luta popular), fornecendo-lhe 

apoio técnico, intelectual e político” (CALDART, 1988, p. 63).  

A escola, numa perspectiva popular, deve ser lócus de uma educação capaz de “deslocar radicalmente 

os sujeitos e os propósitos da educação escolar, colocando no centro das classes trabalhadoras e seus interesses e 

colocando a transformação social como objetivo último do processo educativo” (CALDART, 1988, p. 63). A 

educação é uma forma de transmissão do conhecimento adquirido com o desenvolvimento histórico e cultural da 

sociedade.  

Para que o homem se realize enquanto ser social ele precisa adquirir conhecimentos sobre a formação 

cultural da humanidade, e com base nos conhecimentos ele pode transformar a realidade ao qual ele encontra-se 

imerso. Nesse sentido, a educação tem um papel fundamental, que é a reconfiguração da sociedade, 

considerando os problemas vividos no seio da sociedade.  

A educação é o meio pelo qual a sociedade adquire e transmite conhecimentos sobre a cultura, é pela 

educação que a cultura é transmitida e pode ter avanços significativos (no sentido de evoluir e humanizar os 

povos), tendo em vista a melhor qualidade de vida para todos; nesse prisma, consideramos a educação formal e 

informal, pois as duas são capazes de transformar a sociedade. Desse modo, compreendemos que a educação 

deve servir aos trabalhadores e deve ter por finalidade a equalização dos problemas vividos no contexto da vida 

cotidiana da grande maioria dos povos.  

A educação deve ser capaz de alimentar a capacidade crítica dos sujeitos frente ao papel alienante do 

atual modelo educativo brasileiro, e questionar a atual mídia, política, economia e “desenvolvimento social” e 

deve, ainda, fornecer os subsídios para que outro modelo de sociedade seja pensado. Por fim, a educação deve 

ser um complexo integrado de relações teóricas e práticas, que aproxime os sujeitos da realidade vivida por eles 

e, de forma crítica, conheça a realidade, partindo de uma dimensão escalar, da realidade local a global. Esta 

problematização é ainda mais central quando consideramos a realidade das escolas e da educação no campo 

brasileiro, que tem como marca uma questão agrária que perpassa o cotidiano dos povos camponeses.  

A questão agrária brasileira diz respeito ao cenário ao qual a estrutura fundiária brasileira encontra-se. 

O paradigma da questão agrária aponta para o processo de desterritorialização dos camponeses e a 

territorialização do capitalismo agrário pela via do agronegócio.  

A cada dia, os setores da agricultura camponesa e do agronegócio tem promovido um embate muito 

presente e visível na sociedade brasileira, principalmente no cenário político e social, envolvendo diversos 

atores, sendo que, o setor que vem perdendo é o da agricultura camponesa, pois o capitalismo agrário encontra-

se muito articulado, ideologicamente e na força bruta, fomentando a desarticulação política dos camponeses.  

O problema da questão agrária é muito amplo, envolvendo um conjunto complexo de variáveis que 

demonstram o quão o modelo de desenvolvimento agrário é prejudicial para o povo brasileiro, mais ainda para o 
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camponês. Segundo Fernandes (2001, p. 23-24,): Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados, 

essencialmente, à propriedade da terra, consequentemente à concentração da estrutura fundiária; aos processos 

de expropriação, expulsão e exclusão dos trabalhadores rurais; camponeses e assalariados; à luta pela terra, pela 

reforma agrária e pela resistência na terra; à violência extrema contra os trabalhadores, à produção, 

abastecimento e segurança alimentar; aos modelos de desenvolvimento da agropecuária e seus padrões 

tecnológicos, às políticas agrícolas, e ao mercado, ao campo e a cidade, à qualidade de vida e dignidade humana. 

Por tudo isso, a questão agrária compreende as dimensões econômicas, sociais e política.  

Os problemas ligados à questão agrária são muito impactantes na vida camponesa, a história do 

território brasileiro mostra isso: foram inúmeros acontecimentos que marcaram o cenário de disputa do campo 

brasileiro. Ao longo da história houve prisões, massacres, trabalho escravo, perseguições e mortes, o cenário 

agrário torna-se cenário de conflitos entre o campesinato e o agronegócio. Assim, a questão agrária engloba um 

universo de tensões e conflitos territoriais, a questão agrária é a questão da territorialização do capital no campo 

e a desterritorialização do camponês.  

Com a territorialização do capitalismo agrário no campo, os camponeses passam a viver sobre a égide 

do capital, tendo suas vidas orientadas pelos trâmites do agronegócio. Nesse cenário, as escolas e a educação 

no/do campo são diretamente atingidas, sendo sucateadas e extintas. Em suma, pensar a educação do campo 

implica em refletir sobre a realidade camponesa.  

A construção da escola precisa estar associada ao complexo desenvolvimento da identidade local, 

reforçando sua importância para construção social, trazendo para o aluno/trabalhador o contexto histórico de luta 

e desigualdade social. A escola do/no campo deve ter a função de desconstruir a ideologia do agronegócio, 

cumprindo o papel de libertação do homem, formando um cidadão capaz de refletir sua realidade e intervir sobre 

ela.  

Tendo em vista trabalhos realizados na temática, a educação do/no campo segue os currículos das 

escolas urbanas, o que ocasiona uma desvalorização dos saberes e cultura da comunidade, os conteúdos 

abordados não despertam e agregam o aluno/trabalhador a sua realidade, fazendo com que aumentem os índices 

de evasão, contribuindo para o fechamento das escolas ou construção de classes multisseriadas. Nesse viés, é 

notável que esses ambientes educativos tem servido para alfabetização contextualizada, mas não tem 

desempenhado uma função social, que desempenhe um papel significativo no que concerne a educação do 

campo. É uma educação no campo, com práticas contextualizadas de alfabetização, mas que não nutri a 

consciência dos sujeitos da aprendizagem de forma crítica à luz de suas especificidades. Nesse viés, repensar as 

práticas e formação docente para essa realidade se torna essencial.  

Dentro do contexto histórico abordado, pensar a educação do/no campo a partir da sua singularidade 

requer preparação didática pedagógica.  

O projeto visou traçar o perfil desses profissionais que atuam em escolas do meio rural, a partir de 

então, trazer reflexões sobre suas práticas, colocando em cheque se realmente contempla a realidade do aluno-

trabalhador, como também, proporcionar ao professor em formação reflexões a partir do contato empírico com 

as comunidades e escolas envolvidas no projeto. É essencial na formação do professor esse contato com a escola, 

lhe possibilita refletir sua prática dentro da realidade de cada comunidade, trazendo para o campo uma educação 

que desconstrua a visão de desvalorização, tendo o papel de reforçar a identidade do camponês lhe possibilitando 

uma educação voltada para seus valores culturais e sociais.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Buscamos ao longo do projeto construir um diagnóstico das escolas em área rural dos municípios de 

Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha, dando base para a formação de ações de intervenção nestas 

instituições segundo os fundamentos da Educação do Campo. 
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RESUMO: A motivação dos alunos da rede pública está cada dia mais difícil de ser vista, a falta de 

incentivos financeiros e emocionais levam os alunos a verem a escola como um ambiente inóspito, chato e 

cansativo. A falta de preparo dos professores iniciantes em estabelecer uma relação de afetividade com o seu 

aluno se tornou um fator correlativo a esta falta de motivação, uma vez que, se o aluno tem maior proximidade 

com o professor, o diálogo se torna mais fácil de desencadear e, consequentemente, o processo de ensino-

aprendizagem fluirá melhor, esta falta de preparo é resultante principalmente do fato de que os alunos decursos 

de licenciatura não tem contato direto com as escolas de rede pública básica e com isso não tem noção de como 

funciona o dia a dia de um professor nestas instituições. O modelo de ensino atual do nosso país não permite que 

se crie essa relação afetiva entre o professor e o aluno por vários motivos, dentre eles está a preocupação da 

coordenadoria/gestão da escola e dos próprios professores de que esta relação seja vista com olhares maldosos 

pela comunidade escolar, e pela família do aluno, o que traria conflitos ainda maiores que os já existentes dentro 

da escola  

 

PALAVRAS-CHAVE: Afetividade. Motivação Escolar, Ensino-Aprendizagem. 

 

The reflexes of affectivity in school motivation 

 
ABSTRACT: The motivation of the students in the public network is increasingly difficult to see, the lack of 

financial and emotional incentives lead students to see school as an inhospitable, boring and tiring environment. 

The lack of preparation of beginning teachers to establish a relationship of affectivity with their student has 

become a correlative factor to this lack of motivation, since, if the student has more proximity to the teacher, the 

dialogue becomes easier to trigger and consequently the teaching-learning process will flow better, this lack of 

preparation is mainly due to the fact that the undergraduate degree students do not have direct contact with the 

schools of basic public network and with this has no notion of how the day works day of a teacher in these 

institutions. The current teaching model of our country does not allow this affective relationship between the 

teacher and the student to be created for several reasons, among them is the concern of the school coordinator / 

management and of the teachers themselves that this relation is seen with evil eyes by the school community, 

and by the student's family, which would bring even greater conflicts than those already existing within the 

school. 

 

KEYWORD: Affectivity, School Motivation ,Teaching-Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa de que o ser humano pode participar, ela é a 

mistura de todos os sentimentos como: amor, motivação, ciúme, raiva e outros, e aprender a cuidar 

adequadamente de todos as emoções é o que vai proporcionar ao sujeito uma vida emocional plena e equilibrada. 

Tendo em vista que todo processo de educação significa também a constituição de um sujeito. A criança seja em 

casa, na escola, em todo lugar, está se constituindo como ser humano, através de suas experiências com o outro, 

naquele lugar, naquele momento. A construção do real acontece, através de informações e desafios sobre as 

coisas do mundo, mas o aspecto afetivo nesta construção continua, sempre, muito presente 
(1)

. 

No processo ensino-aprendizagem o professor como elemento mais importante do processo de 

desenvolvimento da afetividade com o aluno, deve passar-lhe metas claras e realistas levando este a perceber as 

vantagens de realizar atividades desafiadoras. O aluno precisa sentir vontade de aprender, e o professor é quem 

pode despertar essa vontade no aluno, a afetividade na educação constitui um importante campo de 

conhecimento que deve ser explorado pelos professores desde as séries iniciais, uma vez que, por meio dela 

podemos compreender a razão do comportamento humano, pois, a afetividade é uma grande aliada da 

aprendizagem 
(1)

. 
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O tema afetividade ligado à aprendizagem está sempre em evidência nos ambientes escolares, 

impelindo professores a se superar ou fazendo-os recuar, chegando à desistência dos casos mais complexos. 

Porém, ela tem um papel muito importante nos resultados que os professores e alunos almejam. Hoje já se sabe 

que a afetividade é algo visceral, um sentimento, ou se tem ou se não tem. Isso não quer dizer que não se possa 

fazer nada para que as pessoas consigam vivenciá-las 
(2)

. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A partir da vivência em escolas do ensino básico através da realização de atividades do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, pensou-se na elaboração deste trabalho, uma vez que é 

notável a influência da afetividade na motivação escolar, e no processo de ensino aprendizagem dentro da 

relação de professor-aluno. Será utilizada como fontes de pesquisa para elaboração deste trabalho, revisão de 

bibliografia e análise de comportamento de alunos que mantem relações mais afetivas com os professores, assim 

como os que se distanciam da afetividade.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Previamente, é possível dizer que a motivação escolar é alavanca pela afetividade, os alunos que 

mantém relações mais estreitas como os professores obtém um rendimento escolar superior aos que não mantem, 

e a falta desta relação muitas vezes geram conflitos que seriam facilmente resolvidos se houvesse a compreensão 

e abertura por parte da gestão e da comunidade escolar e assim a permissão para o estabelecimento dessa relação.  
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RESUMO: O presente texto tem como objetivo apresentar elementos preliminares do Trabalho de Conclusão 

de Curso em andamento no Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas campus Santana 

do Ipanema, o qual se propõe a lançar um olhar sobre as especificidades presentes nas trajetórias escolares dos 

sujeitos estudantes da EJA, a saber: as rupturas e continuidades. Para tanto, busca na literatura educacional 

recorrente o lugar ocupado por tal temática, a partir da revisão bibliográfica em estudos como os de Carmo; 

Carmo (2014), Machado; Fiss (2014), Mileto (2009) dentre outros; sendo este o caminho metodológico para tal 

recorte. De início é possível afirmar que o tema em análise tem se constituído como uma discussão emergente, 

de modo que as pesquisas com vistas a analisar as permanências em detrimento das desistências têm se 

consolidado entre os pesquisadores como sendo um olhar instituinte para a área que por muito tempo vivenciou o 

imperialismo do insucesso escolar nas camadas populares. Assim, é notório que a pesquisa ganha relevância por 

ser um caminho ainda não trilhado no contexto sertanejo alagoano.  

 

PALAVRAS CHAVE: (Des) continuidades escolares, Práticas pedagógicas, EJA  

 

The students of the EJA: revealing trajectories, understanding the (dis) 

continuities 
 

ABSTRACT: The present text aims to present preliminary elements of the Course Completion Work that is 

being developed in the Department of Pedagogy of the State University of Alagoas Santana do Ipanema campus 

aims, therefore, to take a look at the specificities present in the school trajectories of the students subjects Of the 

EJA, namely: ruptures and continuities. For this, the place occupied by such a subject was searched in the 

recurrent educational literature. Among the studies consulted are those of Carmo; Carmo (2014), Machado; Fiss 

(2014), Mileto (2009) among others. The methodological approach was to the bibliographic review, which 

consisted of the compendium of the studies mentioned. At the outset it is possible to affirm that the subject under 

analysis has been constituted as an emergent discussion, so that the researches with a view to analyzing the 

permanences to the detriment of the desistencias have been consolidated among the researchers as being an 

instituting look for the area that by far Time experienced the imperialism of school failure in the popular classes. 

Thus, it is notorious that the research gains relevance because it is a path not yet traced in the context of the 

backwoods of Alagoas. 

 

KEYWORD: (Des) school continuities, Pedagogical practices, EJA, 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho traz a lume elementos teóricos sobre as especificidades presentes 

nas trajetórias escolares dos sujeitos estudantes da EJA. Pretende-se, dessa forma, apresentar 

aqui um compêndio acerca das pesquisas recentes que tratam das descontinuidades, bem 

como das continuidades/permanências escolares dos sujeitos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos. Para tanto, recorremos aos estudos publicados no GT (Grupo de Trabalho) 

18 da ANPEd (Associação Nacional de Pesquisas em Educação), nos últimos 10  anos, à 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e também outras fontes, como por 

exemplo, trabalhos encontrados nos repositórios dos programas de pós-graduação de algumas 

universidades brasileiras (UNISINOS, UFSC, UFBA, dentre outras), e também dossiês que 

tratam especificamente da temática em análise. Essas reflexões fazem parte do Trabalho de 
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Conclusão de Curso que está sendo desenvolvido no Departamento de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Alagoas campus Santana do Ipanema – AL71.  
 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

 A presente pesquisa parte, inicialmente, da abordagem qualitativa, de modo que não se 

preocupa com a representatividade numérica, mas sim com a apreensão dos fatos e vivências 

cotidianos dos sujeitos de um determinado grupo social (SEVERINO, 2007).  Nesse sentido, é 

do tipo exploratório-descritiva, uma vez que perquiriu-se a temática da EJA, principalmente 

no que concerne as descontinuidades e permanências escolares dos sujeitos estudantes, bem 

como os trabalhos que versavam sobre as práticas pedagógicas docentes. É de natureza básica, 

de forma que não pretende-se utilizar imediatamente os resultados encontrados, porém estes 

servirão de horizontes para práticas futuras (SEVERINO, 2007).  

 Quanto aos seus procedimentos, consiste em uma pesquisa de campo, que tem como 

intuito descrever e explicar as relações que são engendradas em um micro espaço. Nesse caso, 

tem a pretensão de realizar o estudo em uma escola municipal da cidade de Santana do 

Ipanema-AL em duas turmas de EJA, correspondente ao primeiro segmento do ensino 

fundamental. Os sujeitos envolvidos são os estudantes e duas professoras. Para a coleta dos 

dados empíricos utilizar-se-á do questionário, de observações sistemáticas e da entrevista.  

 O questionário será aplicado com todos os estudantes e professoras72 das duas turmas 

estudadas, objetivando, inicialmente, fazer um levantamento acerca dos mesmos, ou seja, 

nome, idade, cor, sexo, renda familiar, estado civil, escolaridade/formação, dentre outros. Do 

universo de educandos, selecionará 4 (quatro) para realização da entrevista, esta, por sua vez, 

tem como fito apreender em suas narrativas, peculiaridades sobre suas vivências escolares 

anteriores, buscando compreender como fora forjada as descontinuidades nos percursos de 

escolarização, assim como desvendar quais os principais fatores que os levam a continuar 

estudando. Desse modo, apesar do foco central do trabalho ser “o olhar docente” sobre as 

rupturas e retorno a escola dos sujeitos estudantes, o direcionamento para suas trajetórias 

deve-se ao fato de que é preciso compreender, claramente, o que se está chamando de 

“especificidades” nas passagens pela escola.   

 Assim, quanto às docentes, buscará perceber em suas verbalizações, as imagens que 

constroem acerca das “idas e vindas” dos discentes e se as mesmas têm conhecimento sobre 

estas peculiaridades presentes nas trajetórias escolares dos mesmos, e também analisar em que 

medida ressignificam (ou não) suas práticas.  

 Nesta perspectiva, a observação sistemática se soma a estes dois instrumentos na 

tentativa de desvelar através de um olhar sobre a realidade concreta, as mobilizações 

cotidianas da sala de aula da EJA, bem como as interações entre os partícipes. Para tanto, 

durante essa etapa aventou-se a possibilidade de uma “descrição densa” (ANDRÉ, 2010; 

GEERTZ, 2008) com base na etnografia.  
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Estudar a EJA pela ótica das trajetórias dos sujeitos estudantes é um desafio que exige 

a compreensão de que esse caminho demonstra poucas “pegadas”, pois o que se identificou 

                                                           
71

 O referido trabalho intitulado “Eles não querem nada com a vida: o olhar docente sobre as (des) continuidades 

escolares dos sujeitos estudantes da EJA e suas influências na prática pedagógica”, tem como objetivo analisar 

como o/a educador/a da EJA no município de Santana do Ipanema-AL enxerga as “idas e vindas” dos estudantes 

e se ressignificam suas práticas a partir dessas especificidades.  
72

 O uso no feminino deve-se ao fato de nas duas turmas em que se realizou o estudo, ambas eram mulheres.  
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foi que há ainda uma ínfima quantidade de estudos que versam sobre as permanências 

escolares dos sujeitos, principalmente na EJA (CARMO; CARMO, 2014). O que os estudos 

têm perquirido são as razões sociais pelas quais os estudantes não obtêm êxito na escola. No 

entanto, essas análises concentram-se, majoritariamente, nos problemas estruturais, políticos, 

econômicos e culturais que influenciam diretamente no ordenamento da escola pública, 

levando, desse modo, ao insucesso escolar. Assim, contrapondo-se a esse caminho, mas não 

fugindo dele, nosso estudo direciona o olhar para os acontecimentos da escola, e 

especificamente nas turmas de EJA, na tentativa de desvelar as mobilizações cotidianas, bem 

como as interações entre os partícipes, e em que medida esses entrelaçamentos influenciam 

nas práticas pedagógicas.  

 Nesta perspectiva, o estudo de Milleto (2009), sobre as estratégias e trajetórias de 

permanência na EJA nos traz importantes contribuições para pensarmos, inicialmente (ou 

principalmente), o trabalho docente e a organização pedagógica adotada pela escola como 

pontos centrais capazes de reduzir a evasão.  

 Na pesquisa de campo realizada pelo autor em uma escola do Programa de Educação 

de Jovens e Adultos – PEJA, do Rio de Janeiro, o mesmo constatou que as interações 

estabelecidas no âmbito escolar se constituem como um vetor que incide diretamente na/para 

a permanência ou saída do sujeito da escola. Percebeu-se também que as relações que 

envolvem atritos contrariam a sina da evasão, uma vez que em um relato de uma estudante 

fica claro que esses momentos, por vezes, fortalecem a decisão de continuar estudando. Pode-

se notar, similarmente, através da lente empírica perfilada por Milleto que a organização 

pedagógica em dias-aula ao invés de horas-aula, no PEJA do Rio de Janeiro, é elogiada pelos 

educandos de modo que as mesmas proporcionam um melhor aprendizado e um contato maior 

com os professores73.  

 Em relação às descontinuidades presentes nas trajetórias escolares dos sujeitos 

estudantes, fora observado que estas se constituem a partir dos enfrentamentos sociais em 

busca de subsistência própria ou da família, e estão permeadas por fatores internos e externos 

a escola: 
Os fatores externos estão vinculados principalmente aos obstáculos interpostos pelas 

estruturas sócio-econômicas, que se refletem no cotidiano e nas histórias de vida dos 

alunos. Os fatores internos decorrem da configuração das relações sociais instituídas 

no âmbito do espaço escolar, destacadamente as interações estabelecidas no interior 

da turma (ou classe, segundo a designação usada em alguns estados brasileiros) 

(MILLETO, 2009, p.12). 

 

 Desta feita, podemos inferir que a permanência torna-se uma via de sentido duplo, de 

maneira que o estudante diante dos aspectos acima citados mobiliza uma série de estratégias 

para dar sequência aos estudos, pois este acredita que assim poderá galgar outras 

possibilidades formativas e profissionais. Aliada a essa “força de vontade” outros elementos 

podem contribuir para que o estudante permaneça, como por exemplo: a organização 

pedagógica da escola, as práticas pedagógicas docentes, as interações afetivas com os 

membros da escola, a flexibilização dos horários, dentre outras (CARVALHO; FISS, 2014; 

MILLETO, 2009; NUNES, 2014; ARAÚJO FARIA, 2014). A esse respeito Nunes (2014) 

ressalta em sua pesquisa de campo que  
Em todos os depoimentos fica evidente o papel da escolarização como etapa 

necessária para se alcançar níveis de escolaridade mais avançados, como estudos 

universitários, e de empregos melhores pela oportunização de acesso a concursos 

públicos (NUNES, 2014, p.109). 

 

                                                           
73

 Na escola pesquisada pelo autor, as aulas não são distribuídas em horas e sim em dias-aulas, ou seja, há uma 

aula por noite da disciplina de português, e assim por diante.  
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 Sendo assim, ao tratarmos especificamente da permanência não estamos entendendo-a 

na perspectiva do senso comum, que “[...] atribui [ao termo] uma noção de conservação ou 

mesmice” (SANTOS, 2009, p.67, grifo original), mas como sendo  
[...] o ato de durar no tempo que deve possibilitar não só a constância do indivíduo, 

como também a possibilidade de transformação e existência. A permanência deve 

ter caráter de existir em constante fazer e, portanto, ser sempre em transformação. 

Permanecer é estar e ser continum no fluxo do tempo, (trans)formando pelo diálogo 

e pelas trocas necessárias e construidoras (SANTOS, 2009, p. 68, grifo original).  

 

 Para Santos (2009), a permanência precisa ser compreendida em suas variações. 

Mesmo não partindo das classes de EJA para falar da temática, envida análises fecundas a 

respeito dos enredos dos universitários negros e cotistas da Universidade Federal da Bahia 

para se manterem na universidade, e esse olhar nos permite pensar amplamente o conceito, 

saindo do sentido rarefeito do senso comum e partindo para uma compreensão filosófica. 

Segundo a mesma, é possível falar de uma permanência material e outra que é simbólica. 

Como o próprio nome indica, a primeira está relacionada às condições materiais (material 

escolar, comida/merenda, moradia) necessárias a sobrevivência em um dado espaço/lugar. A 

segunda tem relação com o sentido de identificação com o grupo, ou seja, na medida em que o 

estudante não consegue se enturmar – estabelecendo vínculos afetivos - suas chances de 

continuar estudando diminuem, pois como demonstrou Milleto (2009) “no mesmo barco, 

dando força, um ajuda o outro a não desistir”.  

 Na pesquisa de Santos (2007), realizada em uma escola pública na cidade de 

Brazlândia/DF, pode-se notar uma perspectiva de prática baseada no olhar aos enfrentamentos 

sociais dos estudantes, bem como o acolhimento que os concebe como sujeitos de direito. A 

autora perfaz um caminho metodológico que permite um diálogo com sua própria história 

como educadora de jovens e adultos e como sujeito interventor. Assim, ao inserir-se na escola 

campo da pesquisa vai adentrando, também, nas lutas enfrentadas por seus interlocutores. Seu 

objetivo era captar quais os fatores e as estratégias mobilizadas pelos educandos para 

permanecerem na escola. Para isso, Santos (idem) “conversa” com os membros da escola 

(secretário escolar, educadoras, educandos) e nesse diálogo também participa da dinâmica 

estabelecida; enfrenta olhares enviesados, mas conquista a confiança e o respeito de 

todos/todas e se surpreende com as “táticas” utilizadas pelos estudantes para sobreviverem no 

passado/presente.  

 Logo de início atribui às práticas pedagógicas como elemento fundante no movimento 

de romper com as saídas da escola e defende que os acontecimentos cotidianos destas 

precisam ser pautados pela “dialogia dialética”. 

Esse movimento de permanência acontece quando as práticas 

pedagógicas são estabelecidas em relações sociais constitutivas 

pautadas na dialogia dialética, na escuta sensível e elaborante 

(SANTOS, 2007, p.13).  

Adiante, utilizando dessa “escuta sensível” e de um olhar conversor74, observa que  
Nas discussões realizadas na sala de aula percebi que no convívio prazeroso, os 

educandos se sentiam importantes quando contribuíam com suas experiências. 

Percebi que a permanência vai sendo solidificada no dia a dia. Principalmente 

quando o conteúdo é articulado com suas vivências (SANTOS, 2007, p.97).  

 Esse caminho pedagógico, diz a autora, tem possibilitado não só a produção do 

conhecimento, mas de igual modo tem contribuído para o processo de “dessilenciamento das 

histórias”, uma vez que os educandos têm a oportunidade de ver-se como parte do processo 

educativo, como pessoas, como “importantes” e por isso, “insistem” em continuar na escola, 

pois nela tem encontrado “abrigo” nas palavras de conforto da educadora.  

                                                           
74

 Perspectiva Bourdiesiana. 
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Educadora e educando vão tomando consciência de seus conflitos. Ao currículo 

oficial, agrega-se o currículo dialógico. O educador oferece seu conhecimento e se 

abre ao conhecimento do outro no confronto das palavras, próprias e alheias. As 

sínteses vão sendo produzidas e a forma de pensar e de ver-se no mundo vão sendo 

reelaboradas, conforme as falas (SANTOS, 2007, p.118). 

 Dessa maneira, pode-se perceber que até aqui os estudos tem demonstrado que as 

relações constituídas na prática escolar influenciam fortemente na permanência. Desse modo, 

defendemos, conjuntamente, a real necessidade de se compreender como se dá essas relações 

nos diversos espaços em que é ofertada a EJA, buscando analisar qual o olhar interposto 

pelo/a educador/a sobre as idas e vindas dos sujeitos jovens e adultos, e também como 

enxerga as permanências e qual o tratamento dado a esses estudantes nesse continuum.  

 Esse olhar que estamos nos referindo, não pode apenas focalizar na perspectiva do 

aparente, mas também (e principalmente) nos elementos que estão ocultos. Ou seja, a 

desistência é causada por uma série de elementos sociais, pessoais e escolares. Esse fenômeno 

pode ser analisado em dois horizontes distintos. O primeiro deles tem haver com o público 

adulto, que teve sua formação fundamental sustada na infância em decorrência de inúmeros 

empecilhos (trabalho na roça/cidade, casamento, relação de gênero, ou seja, a mulher não 

poder estudar) só para citar alguns. Esse grupo etário carrega expectativas muito maiores (em 

algumas ocasiões) em relação aos estudos do que o segundo grupo, que é o grupo dos jovens. 

Esses, em sua maioria, nunca desistiram de estudar, porém as sucessivas reprovações fizeram 

com que eles fossem “convidados” a se matricular na EJA (FERRARO, 1999, apud, 

ARAUJO FARIA, 2014). Em suma, temos aí duas vias de interpretações, uma que caminha 

no sentido de compreender os fatores extraescolares que causaram a não escolarização e outra 

que diz respeito aos aspectos intraescolares produtores de fracasso. Vale ressaltar que essas 

duas linhas não estão dissociadas, mas sim interligadas.  

Araújo Faria (2014) ancorada em Ferraro (1999), Charlot (2002) e Arroyo (1992), faz 

uma análise do fracasso escolar em que situa este como sendo construído a partir das 

intercorrrências geradas a partir do modo de produção capitalista vigente, que não visa à 

formação humana integral. A esse respeito cita Arroyo para dizer que a divisão da sociedade 

em classes impossibilita que todos consigam chegar e permanecer na escola obtendo êxito, e 

que mesmo diante da expansão do ensino a partir da década de 1990 ainda se tem na escola o 

que o autor chama de uma “cultura da exclusão”. Destarte, nos diz Araújo Faria (2014) é 

necessário e urgente analisar todos os elementos dentro e fora da escola que produzem, 

conjuntamente, o fracasso escolar, para se extirpar essa vertente e instituir uma cultura da 

permanência e aprendizagem.  

 A pesquisadora acima citada demonstra em sua pesquisa realizada no Curso de 

Eletrotécnica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, que havia no início 

(2009.2) 77 (dezessete) matriculados, desses, apenas 14 (quatorze) chegaram a concluir em 

2013.2. Em seu estudo faz o contraponto entre os principais motivos que levaram a maioria da 

turma desistir, com os motivos que fizeram com que outros (a minoria, 15 estudantes) 

continuassem, persistissem no curso. Em relação aos primeiros, constata que as barreiras 

encontradas no decorrer da trajetória acadêmica estão associadas às questões institucionais 

(infraestrutura física da instituição e práticas pedagógicas) e questões socioeconômicas e 

pessoais (apoio dos colegas e da família e valorização pessoal e profissional – neste caso é a 

ausência desses elementos que causa a desistência), essas categorias iluminaram igualmente 

suas análises em relação ao segundo grupo que propalaram que o apoio recebido dos 

professores foi fundamental, e também dos colegas. Outra vertente enfocada para 

permanecerem relaciona-se com a questão do prestígio social que se ganha ao “andar com a 

camisa do IFRN75”. Ao serem indagados sobre o porquê retornaram a escola, 40% (8 

                                                           
75 Fala de um estudante da pesquisa.  
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estudantes ) dos que permaneceram responde que foi devido a oportunidade de fazer um curso 

técnico (ARAÚJO FARIA, 2014).  

 Diante disso, é notório um entrelaçamento de elementos intra e extraescolares que 

corroboram para a permanência ou não do estudante. Assim, é evidente também que não se 

podem analisar fatores isolados, visto que a escolarização e os processos acadêmicos em 

geral, são permeados por múltiplos enfoques, e um deles é a subjetividade dos sujeitos. Por 

isso, as várias intercorrrências precisam estar sendo, constantemente, desveladas.  

 Destarte, os resultados preliminares têm demonstrado que as práticas pedagógicas se 

constituem em celeiros de diálogos e de organização de conteúdos que invalidam a assunção 

da ideia de desistência entre os estudantes. Assim, o olhar sobre o elementos que a permeiam 

precisam ser constantemente estudados, pois, as nuances da prática se enredam diretamente na 

cultura escolar e esta, por sua vez, e em alguns casos em que não é compreendida torna-se 

enfadonha. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

 Buscou-se aqui apresentar um compêndio sobre as (des) continuidades escolares dos 

sujeitos da EJA, com o intuito de compreender como vem sendo tratado o assunto entre os 

pesquisadores. Assim, pode-se perceber que há uma quantidade de estudos que versam sobre 

tal temática, de modo que a mesma tem se constituído em uma possibilidade de pensar como 

vem sendo tratada as práticas pedagógicas e como estas tem influenciado a assunção de 

permanecer, ou desistir entre os estudantes.  

 Desse modo, observou-se na totalidade dos estudos a presença de fatores externos e 

internos à instituição escolar que corroboram para a permanência na escola, de modo que o 

trabalho é o principal deles, além de ser este um vetor que incide para o abandono.  

 Todavia, em meio aos olhares nos diversos contextos em que se deram os estudos 

analisados, os depoimentos dos interlocutores das pesquisas demonstram apreço por aqueles 

professores que os concebem como sujeitos de direito, e que dão abertura para que falem 

sobre suas histórias, superações e enfrentamentos. A palavra amiga, o “chegar junto”, o 

incentivo também são momentos considerados prenhes de significação.  

 Destarte, conclui-se afirmando que a permanência escolar dar-se, também, mediante 

uma série de estratégias construídas pelos próprios estudantes, e uma delas é a união entre os 

colegas, pois nesses entrelaçamentos “um ajuda o outro não desistir” (MILETO, 2009). 
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RESUMO: Este estudo tem como intuito discutir a formação docente tendo como ponto de partida a análise 

da correlação existente entre pesquisa educacional, legislações e os rebatimentos destes na formação tanto do 

professor como o ensino e aprendizagem desenvolvidos por ele em sala de aula. Contudo, é a partir da reflexão 

do pensamento freireano que destacamos a importância da práxis pedagógica que conflui a busca contínua pela 

reflexão, ação e reflexão que valorize o saber cotidiano dos alunos e os insira nas abordagens em sala de aula 

correlacionando com os conteúdos e temas essenciais ao ensino e aprendizagem em Geografia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Formação Docente. Práxis. 
 

 

Perspectives for teacher reflections in Geography 
 

ABSTRACT: This study has the intention to discuss teacher training having as starting point the analysis of 

the correlation between educational research, legislation and the repercussions of these in training both the 

teacher and the teaching and learning developed by him in the classroom. However, it is from the reflection of 

Freire's thought that emphasize the importance of pedagogical praxis that flows continually seeking reflection, 

action and reflection that enhances the students' everyday knowledge and enter the approaches in the classroom 

correlate with the contents and themes essential to teaching and learning in Geography. 

 

KEYWORDS: Education. Teacher Training. Práxis. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
As formações de professores nas Instituições de Ensino Superior devem estar em consonância com os 

desafios crescentes na educação brasileira. Isso é um problema de todo país e existem diversos casos diversos, 

que se estende desde a incompatibilidade no caso não conciliar estudo e trabalho, falta de transporte falta de 

professores ou problemas pessoais. Este trabalho objetiva-se em elucidar a correlação de forças existente entre a 

pesquisa educacional, legislações e os rebatimentos destes na formação tanto do professor como o ensino e 

aprendizagem desenvolvidos por ele em sala de aula. 

Para o caso do afastamento discente que ocorre com mais frequência entre jovens e adultos o abando da 

escola pode ser ocasionado por questões sociais, econômica, cultural e política que levam ao desestimulo de 

alunos, e realidade em escolas da zona rural a falta de transporte ou da cidade alunos de povoados que dependem 

de transporte, outro ponto interessante que afeta não só os jovens mais as crianças seria a desestruturação de suas 

famílias. Aponta-se, em geral, o fracasso discente, mas esquece-se de refletir sobre como ocorre a formação 

docente nas Instituições de Ensino Superior. 

Em análise, também apontaremos a importância da atuação da gestão escolar na construção e no 

desenvolvimento de trabalhos que possa focar esse problema na finalidade de identificar as causas desse 

abandono da escola e poder analisar e encontrar a melhor forma para lidar com essas situações. Embora seja 

visível que o afastamento seria jornada diária de trabalho, no caso de jovens e adultos, ou dificuldade com os 

conteúdos trabalhado em sala de aula, que isso acaba levando ao baixo estima questões socioeconômicas e outro 

fator que infelizmente leva a evasão.  

Para além da compreensão cartorial, climática e territorial a apreensão desses conteúdos envolve a 

relação do homem com o meio em que vive, e que tem como desafio principal incorporar demandas da realidade 

vivenciada pelos alunos, para estimular o interesse e o entendimento do ensino qualitativo da disciplina. 
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Nesse sentido, apontaremos reflexões sobre o processo educacional que demanda a composição de seus 

recursos humanos, na valorização desses trabalhadores, e na existência de recursos, ferramentas e instrumentos 

didáticos que possibilitem o ensino de forma lúdica e atrativa para o aluno. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 Com o intuito de discutir a prática docente, estabelecem-se as seguintes premissas para 

a pesquisa: identificar através da escala local para a escala nacional o quantitativo de 

professores e destacar que nem todos os dados quantitativos refletem como ocorre a prática 

docente em sala de aula, bem como a infraestrutura e os processos metodológicos que 

permeiam a prática de ensino e aprendizagem.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, entrevistas e a análise de dados do 

Ministério da Educação para questionar sobre os desafios atuais da prática docente 

estabelecendo perspectivas para um ensino de Geografia mais coerente o possível com a 

realidade do aluno.  

Neste processo também se fez necessária a prática de entrevistas com professores com 

o intuito de desvelar e compreender suas práticas, limitações e desafios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A qualidade do ensino nas escolas públicas municipais e estaduais em Maceió depende de um bom 

corpo docente e em contínua formação acadêmica, recursos, ferramentas e instrumentos didático-pedagógicos 

que estimulem o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, requer uma infraestrutura escolar adequado a 

realização de um bom exercício profissional e melhor rendimento dos alunos.  

Na reflexão que pretendemos fazer, consideraremos o aspecto relacionado ao quantitativo de escolas 

públicas existente no município de Maceió, como pressuposto quantitativo para oferta do ensino público de 

qualidade. Quando se avalia os termos qualitativos de um objeto de pesquisa educacional, os questionamentos 

iniciais se referem à quantidade e existência de meios necessários a sua implementação: Tem aluno? Tem 

escola? Tem professores suficientes? Em que condições de trabalho o processo de ensino-aprendizagem 

acontece? 

No município Maceió, dados apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) em 2012 revelam o 

cenário quantitativo de docentes, escolas e alunos, estabelecendo uma comparação a nível estadual e nacional 

divididos por nível de ensino, conforme os gráficos abaixo. 

 

Gráfico 1. Comparativo do número de docentes por nível educacional. 
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Ensino Pré-escolar 1.995 45,79 2.812,32

Ensino Fundamental 5.993 250,24 15.412,47

Ensino Médio 941 56,23 5.388,60

Maceió Alagoas Brasil

 
Adaptado de: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), Censo Educacional 

2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. (2012). 
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 De acordo com o gráfico 1, e reiterando uma tendência nacional, Maceió concentra a maior parte do 

número de profissionais no pré-escolar, sobretudo no ensino fundamental. 

 É no ensino fundamental ainda que se concentre o grande volume de escolas e matrículas no município, 

como podemos observar nos gráficos 2 e 3. 

 

Gráfico 2. Comparativo do número de escolas por nível. 
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Ensino Pré-escolar 278 21,19 1.077,91

Ensino Fundamental 440 28,25 1.447,05

Ensino Médio 120 3,39 271,64

Maceió Alagoas Brasil

 
Adaptado de: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), Censo Educacional 

2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. (2012). 

 

 

Gráfico 3. Comparativo do número de matrículas por nível. 
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Ensino Pré-escolar 16.540 861,66 47.547,21

Ensino Fundamental 141.698 5.896,47 297.024,98

Ensino Médio 37.238 1.318,01 83.768,52

Maceió Alagoas Brasil

 
Adaptado de: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), Censo Educacional 

2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. (2012). 

 

Em princípio, o que se apresenta como um processo evolutivo no número de professores, alunos e 

matrículas, pode ser interpretado como condições adequadas de ensino. No entanto, o que os dados não nos 

revelam são as condições de trabalho existentes nas escolas municipais e estaduais. Contudo, é essencial dar 

continuidade a este estudo estabelecendo como metas a prática de pesquisa em campo em cada uma das 

coordenadorias de ensino. E no que isso se relaciona com o processo de formação de professores, principalmente 

de Geografia? 

 Os dados do MEC não revelam sob em que condições os profissionais docentes desenvolvem na sua 

prática educativa, e nem indicam se os números referentes à quantidade de professores obedecem à existência 

mínima de profissionais destinados a cada disciplina. 

  



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

951 

Quadro 1. Entrevista com professores. 

Em sua opinião 

quais as habilidades 

e conhecimentos, os 

professores devem 

ajudar a desenvolver 

em seus alunos? 

Professor de Educação Física: Interpretar textos diversos; ler gráfico, 

tabelas, mapas; saber as quatro operações, pois e o grande dilema da 

matemática; criar hábitos de leitura e estudos. Acredito que competência é o 

domínio do assunto; utilização de variados recursos audiovisuais para 

atender as diversas inteligências; fazer relação com teoria e prática e saber 

si comunicar bem. Devo me comunicar bem, dominar o assunto, ser 

pesquisador, ser cativante e incentivador 

Professor de Língua portuguesa: pensamento ético e crítico; leitura de 

diversos gêneros textuais; ler e compreender problemas matemáticos. 

Acredito que competência é construção de habilidade que utiliza os 

conhecimentos. Temos sempre que refletir, pesquisar, e utilizar 

metodologias adequadas para o ensino. 

Professor de Geografia: Na minha escola as dificuldades encontram-se 

justamente na falta de comunicação, democracia e estímulo, o que tronam o 

trabalho em equipe mais difícil. O aluno é o produto final das ações de cada 

ator escolar,seja o gestor, com sua forma de conduzir a instituição, seja o 

professor, com sua postura e metodologia. Contudo, o aluno não é e não 

devem ser alheias as decisões, pois cabe também a ele o sucesso de sua 

vida. 

Professor de História: Muitas pessoas não sabem trabalhar em equipe e 

dificulta o avanço das atividades, provocando a falta de estímulo pessoal 

para a realização dos trabalhos. Os alunos, principalmente os das series 

mais avançada, já percebem os benefícios e as dificuldades existentes na 

escola e se envolvem buscando soluções e expondo seus pontos de vista 

visando melhorias individuas e coletivas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Através das entrevistas contidas no quadro 1 podemos compreender os desafios encontrados por 

profissionais docentes tanto da Geografia como de outras áreas do conhecimento. 

 Para tanto, e além da matriz curricular que compõe o processo de formação do professor de Geografia, 

deve conter temáticas que ultrapassem as bases curriculares mínimas. Os elementos que compõem a formação 

acadêmica do professor de Geografia necessitam incorporar a análise de dados de realidade que aprofundem o 

conhecimento, tanto do processo de ensino-aprendizagem, como das condições em que a oferta da disciplina 

Geografia vem se nos materializando diferentes níveis de ensino. 

 A educação é à base de sustentação para uma sociedade mais igualitária e que busque conhecer cada vez 

mais e valorizar suas características identitárias, porém o aumento da oferta de vagas nas escolas públicas não 

que dizer que o sistema educacional utilizado pelo nosso país é de qualidade, tendo em vista que a valorização 

do docente sempre estar em segundo plano, desta forma este profissional se sente desmotivado para realizar o 

seu papel com grande amplitude, A partir disso, podemos perceber, que para uma mudança social a educação 

tem um papel fundamental e o professor não deve estar alheio isso em sua função docente. Segundo Paulo 

Freire:  

 
a educação não é a alavancada transformação social, mas sem ela essa transformação não se dá. Nenhuma 

nação se afirma fora dessa louca paixão pelo conhecimento, sem que se aventure plena de emoção, na 

reinvenção constante de si mesma, sem que se arrisque criadoramente. Nenhuma sociedade se afirma sem 
o aprimoramento de sua cultura, da ciência, da pesquisa, da tecnologia, do ensino. E tudo isso começa 

com uma pré-escola. (FREIRE, 1993 a, p.53). 

 
 

Ser um docente é estar responsável pela construção de novas ideias, um construtor de conhecimento, 

pesquisador e um formador de saberes, infelizmente ainda existe em nosso meio o formato tradicional de 

formação do docente em que o profissional é o dono do saber e apenas transmissor de conhecimento.  

Durante a sua formação acadêmica, o professor precisa saber que o atual sistema educacional necessita 

de profissionais que domine as competências. No entanto, mesmo com a qualificação do docente, se não houver 

uma melhoria nas instituições tais como recurso para o mesmo e a valorização deste profissional no âmbito 

financeiro, ao ofertar estes requisitos o sistema poderá cobrar desse profissional um resultado favorável.  

No que se refere aos métodos utilizados pelo o docente devem ser coerentes com os objetivos que 

direcionem à construção e valorização dos saberes, pois o professor não pode recair na lógica da educação 

bancária, desvalorizando os conhecimentos prévios dos alunos, mas fazer com que o ele tenha a curiosidade de 

descobrir, pois mesmo é responsável pela formação destes sujeitos, o seu desenvolvimento do aluno no âmbito 
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escolar vai depender dos métodos utilizados pelo docente, se estes instrumentos que esta sendo usados não surtir 

o efeito desejado cabe a escola, por ser autônoma, desenvolver novos métodos avaliativos que venha produzir 

resultados.  

O docente deve fazer com que o aluno desperte em si o desejo de conhecer e aprender. Porem não pode 

deixar de ressaltar a importância do domínio das novas tecnologias, pois elas exigem das pessoas uma maior 

flexibilidade de ambas as partes, professor e aluno. A escola é o maior instrumento que a sociedade tem para 

mudar a sua concepção, por isso se espera da escola que ela cumpra o seu papel de desenvolver o ensino e 

aprendizagem de qualidade independentemente de classe social. Desta forma, teremos discentes preparados para 

si posicionar frente aos seus ideais, com base nisto é possível afirmar que um dos fundamentos da educação, é 

refletir, analisar, compreender, interpretar, investigar e avaliar o que estar por trás da formação do docente, já 

que cuja aparência não corresponde à realidade. 

 Também vale ressaltar a importância do domínio das competências por parte do professor para sua 

formação, diante dessa problematização, ser competente ou ter competências para um profissional docente, isto 

que dizer que o mesmo deve estar apto desenvolver qualquer função que lhe é dada, este atributo proporciona ao 

professor uma capacidade de enfrentar qualquer tipo de situação. Neste novo modelo é exigido um docente mais 

dinâmico que saiba trabalhar em equipe.  

Outro ponto relevante na formação de professores é que esta deve permitir lidarem com as 

problematizações de temáticas atuais, como a diversidade dos sujeitos, pois o educador exerce um papel 

fundamental, formar cidadão que respeite o seu próximo, na luta contra o preconceito e as discriminações a 

função do docente é criar regras que vão orientar no convívio escolar.  

O docente que consegue implantar estar competência ele estará cuidando do presente e do futuro da 

sociedade, diante de tanta desigualdade, preconceito, discriminação e brutalidade, a escola tem que combater a 

violência dentro e fora dela, devolvendo aos sujeitos um princípio fundamental para a formação do sujeito e para 

a vida em sociedade.  

Freire ao tratar da formação docente já expõe um dos saberes fundamentais aos docentes: 

 
É preciso, sobretudo, aí já vai um dos saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo 

de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas cria possibilidades para a sua produção 
ou a sua construção. (FREIRE, 2013, p. 24). 

 

 

Algo que não pode ser relevante na formação do professor é a pratica ou a concepção que o seu aluno 

tem que memorizar o assunto, para usá-lo no dia da avaliação, agindo de tal forma, docente tira do aluno toda 

sua capacidade de desenvolver as sua competências e ao mesmo tempo limitando a produção do mesmo com 

relação ao conteúdo ensinado, pois segundo Libâneo (1991): “a avaliar e uma tarefa didática essencial para o 

trabalho docente, por apresentar uma grande complexidade de fatores, ela não pode ser resumida a simples 

realização de provas e atribuição e notas”, ou melhor, o sujeito deve ser avaliado qualitativamente, sendo esta 

uma estratégia que o professor pode usar para que o seu aluno tenha facilidade de assimilar o conteúdo é fazer 

uma fusão entre o conteúdo e a sua atividade cotidiana. 

 Diante disso, é relevante ressaltar que para lecionar em Geografia ou em outra disciplinar, em primeiro 

lugar um dos principais requisitos é ser um bom professor, isso implica dizer gostar do que faz. Ser bom docente 

não se limita apenas a sua formação acadêmica, ou seja, um bom professor ele não ensina ele faz com que o 

aluno aprenda, ele consegui provocar no aluno uma vontade de conhecer a sua cidade, consegui levar o aluno a 

ler paisagens, permitindo que eles assimilem direta e criticamente suas atitudes dentro de uma sociedade tão 

diferente socialmente, dentro de uma perspectiva futura, pois  

 
Um dos primeiros saberes é o “saber do futuro como um problema e não como inexorabilidade. É o saber 
da História como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo” 

(FREIRE, 1997, p.85). 

 
 

Sempre utilizar novas formas de avaliar o aluno, também não pode deixar de citar a importância do 

mesmo dominar as competências exigidas na atualidade. No que se refere à metodologia para ensinar a 

Geografia, o docente tem que se utilizar de uma metodologia plural isto se refere à utilização de bons livros e 

textos variados e alternativos, estes textos têm que fazer com que tenha um debate entre os alunos, e não 

podemos nos esquecer da utilização de seminários, dinâmica de grupo, também é fundamental o estudo do meio 

desde que a escola tenha condição.  

 O aluno não pode ser apenas um receptor de informações, o docente tem que levar o aluno a ser 

pesquisador, fazê-lo refletir, levar o aluno a aprender é mais importante do que passar informação, tendo em 

vista que para o docente do momento o mais importante não é ter conteúdo, mas a capacidade de discernir, de 

filtrar e pensar por conta própria. 
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O gestor da instituição e todo corpo da escola, ter que traçar metas para garantir que o aluno não perca o 

interesse e trabalhar em conjunto, coordenador diretor professor aluno, onde todos estarão engajado e interessado 

no método utilizado, assim no caso de crianças também as famílias estariam engajadas nessa discussão. Porque a 

família, pois se falta incentivo da família dos pais a criança não busca interesse no processo de construção de 

aprendizado, outro caso frequente seria a mudança de endereço, onde a criança terá que esta se adaptando a todo 

o momento em lugar diferente.  

Todos esses problemas citados a cima, uma soluça, se o poder público agisse em relação a essas 

necessidades, embora alguns de inicio pudessem ser sanados pela gestão da escola em conjunto com os pais dos 

alunos, em alguns casos de crianças que não vai à aula, e estar atento a esses problemas que prejudica as 

condições do ensino. 

 A gestão da escola deverá controlar a frequência, e torne perceptível a ausência dos alunos afim de não 

prejudicar e perca os benefícios vindos para sanar alguns problemas existentes na instituição, segundo Lopes em 

sua reportagem é preciso que haja uma cordialidade com outras escolas que tem o mesmo problema e cita Maura 

onde vai dizer que é preciso cuidar para que as medidas não sejam personalizadas e que os gestores contem com 

a orientação da secretaria de educação para atuar em rede.  

A princípio deverá seguir o que este imposto no Projeto Político Pedagógico de cada escola, tomar 

algumas medidas para que não se perca o controle, saber quem são os alunos os que fazem para poder esta dando 

atenção devida e o aluno não sinta se excluído de certa forma, esta sem atento e em analise tanto diretor, 

coordenador e professor, para que há uma dinâmica onde acontecerá do inicio ao fim do ano letivo nesse 

processo, ou seja, traçar metas com estratégias para lidar com os possíveis problemas. 

Portanto todos engajados, no interesse de manter crianças e jovens tendo acesso a educação, assim com 

toda parceria trabalhando em conjunto poderá fornecer um ensino de qualidade, trabalhar de forma responsável, 

pois se trata de formação de cidadãos, críticos que irão atuar na sociedade, ao traçar metas que atenda esses 

pontos, se faça projetos que contribua para o processo de aprendizado dos alunos, aonde eles irão esta sempre 

engajados e manterão interesse no aprendizado e se manter presentes nas instituições. 

Além dos saberes geográficos, o professor deve também dominar os conhecimentos pedagógicos, pois 

para trabalhar Geografia o professor, com os conhecimentos didáticos, pode utilizar a arrumação da sala para 

demonstra ao seu aluno a importância dos objetos estarem nos seus devidos lugares. Isto possibilitará o docente 

fazer uma relação entre o espaço escolar e natureza como um todo, se faz necessário que o professor faça uma 

interação com os alunos para discutir como eles podem relacionar à arrumação a harmonia da sala de aula em a 

organização da natureza. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para que o atual processo de formação de professores, em especial, o de Geografia não seja algo 

distante da realidade vivenciada nas escolas municipais, ou algo que não atente para uma mudança no ensino 

dessa disciplina, é primordial a compreensão de que o processo de ensino-aprendizagem envolve muito mais do 

que as bases curriculares, e que a formação acadêmica precisa considerar uma melhor preparação para as 

atividades escolares dentro e fora da sala de aula. 
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RESUMO: Cada vez mais temos observado dificuldades de socialização entre os pares no ambiente escolar. 

As pessoas estão cada vez mais distantes, os professores passam cada vez menos tempo com seus alunos que por 

outro lado ficam cada vez mais tempo nas escolas. O comportamento dos alunos tem sido tema de muitas “salas 

de professores” pelas escolas à fora, nunca antes os alunos estiveram tão fora de controle como nos tempos 

atuais. A tecnologia que deveria ajudar tem se tornado um obstáculo a ser vencido ou precisa urgentemente ser 

aceita como aliada nas escolas que já não tem sido mais tão interessante quanto às telas dos celulares que trazem 

informações simultâneas. Além disso, os pais já não participam tanto da vida escolar dos filhos como antes, 

principalmente quando as crianças iniciam a segunda metade de seu ciclo escolar. O objetivo desse trabalho não 

é encontrar culpados, mas sim identificar os focos da problemática, que muitas vezes são mascarados encobrindo 

origem do problema impossibilitando assim sua resolução eficiente. A indisciplina se generalizou pelas escolas 

de uma forma que evolui com o passar dos anos e por meio de revisões bibliográficas, procurou-se e apresentar 

possíveis respostas que possam explicar o grande avanço da indisciplina entre os jovens discentes. Levando em 

consideração as raízes familiares, a tecnologia, e a escola padrão.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Indisciplina, socialização escolar, comportamento.  

 

Why has socialization in school become a problem? Indiscipline - who is to 

blame? 

 
ABSTRACT: Increasingly, we have observed difficulties of socialization among peers in the school 

environment. People are increasingly distant, teachers spend less and less time with their students who on the 

other hand are getting more and more time in schools. Student behavior has been the subject of many "teacher's 

rooms" by out-of-school schools, never before have students been as out of control as they are today. The 

technology that should help has become an obstacle to be overcome or needs to be accepted as an ally in schools 

that has not been more interesting as the screens of mobile phones that bring simultaneous information. In 

addition, parents no longer participate as much in their children's school life as before, especially when children 

enter the second half of their school year. The objective of this work is not to find fault, but to identify the focus 

of the problem, which are often masked concealing the origin of the problem, thus preventing its efficient 

resolution. The indiscipline was generalized by the schools in a way that evolves over the years and through 

bibliographical revisions, it was tried and presented possible answers that can explain the great advance of 

indiscipline among the young students. Taking into account family roots, technology, and standard schooling. 

 
KEYWORD: Indiscipline, school socialization, behavior 

 

INTRODUÇÃO 

 

INDISCIPLINA: FATOR INTRÍNSECO À ESCOLARIZAÇÃO? 
 

Se há temas que hoje provocam muitas polêmicas no âmbito escolar, a indisciplina é um deles. O 

número de casos em todo o país atinge proporções no mínimo inquietantes (CASTRO, 2010).  

O conceito de indisciplina é suscetível de múltiplas interpretações. Um aluno ou professor 

indisciplinado é, em princípio, alguém que possui um comportamento desviante em relação a uma norma, 

explicita ou implícita, sancionada em termos escolares e sociais. Estes desvios são, todavia, denominados de 

forma diferente conforme se trate de alunos ou de professores. Os primeiros são apelidados de indisciplinados, 

os segundos de incompetentes (CASTRO, 2010). 

A indisciplina representa um transtorno não só para os professores, coordenadores pedagógicos, 

supervisores, diretores, mas, também, para os pais que, além de terem que lidar no dia a dia com o problema do 

mailto:janiele.ajs@gmail.com
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comportamento de seus filhos em casa e na rua, ainda recebem constantes reclamações por parte dos professores 

sobre as atitudes dos mesmos na escola (SANTOS, 2009). 

Em se tratando de indisciplina a maior preocupação dos professores não é mais manter a ordem, mas 

conter a agressividade, a falta de respeito, enfim, a violência entra os alunos. A diversidade da escola, ao invés 

de possibilitar e valorizar diálogos, muitas vezes acaba dificultando o relacionamento professor- aluno e as 

consequências são preocupantes, principalmente em sua interferência no processo ensino-aprendizagem. O 

problema da “indisciplina” pode ser uma consequência, principalmente a forma que ela é vista pelos docentes 

(SANTOS, 2009). 

 

  

INDISCIPLINA X FAMÍLIA 
 

Família é entendida como o primeiro contexto de socialização, exerce um papel decisivo de grande 

influência sobre a criança ou adolescente. A atitude dos pais e suas práticas de criação e educação são fatores 

que interferem no desenvolvimento individual e consequentemente, influencia o comportamento da criança na 

escola (REGO, 1996). 

A afetividade entre pais e filhos atrapalha a detecção da indisciplina, dos problemas e dificuldades de 

forma ampla, por exemplo, para um pai é difícil entender que seu filho possa ter atitudes de indisciplina em sala 

de aula e que ele precise de ajuda para reverter esse comportamento inadequado (TREVISOL E LOPES, 2008). 

A educação de uma criança precisa ser pensada, planejada por toda família, inclusive juntamente com a 

escola quando for o caso. Escola e família exercem papéis distintos no processo educativo. Entretanto, 

evidencia-se, comumente, uma confusão na aplicação desses papéis. A principal função da família é a 

transmissão de valores morais às crianças. Já à escola cabe a missão de recriar e sistematizar o conhecimento 

histórico, social, moral (TREVISOL E LOPES, 2008). 

 

 

A ESCOLA COMO FATOR RELEVANTE 
 

A sociedade e a família estão em constante processo de transformação, os alunos de hoje são diferentes, 

mas a escola continua com seus métodos de ensino como a décadas atrás. Assim, o comportamento 

indisciplinado do aluno sinaliza que algo na escola e na sala de aula não está ocorrendo de acordo com as 

expectativas; principalmente dos alunos, e mais, estes estariam reivindicando mudanças necessárias para que se 

realize o objetivo da escola: uma educação de qualidade, que desperte o interesse do aluno pelo aprendizado e 

pelo ambiente escolar (TREVISOL; LOPES, 2008).  

A educação é responsabilidade da família e da escola. É relevante que cada entidade cumpra sua função 

específica nesse processo. Como vimos; a criança antes de iniciar sua trajetória escolar, precisa ter desenvolvido 

uma estrutura psicológica moral, assim, com muito mais facilidade e compreensão há de reconhecer e se adaptar 

a uma autoridade externa, no caso, a do professor ou escola. (MODICA, 2012). 

Educar dá trabalho, todos sabem disso, mas vale a pena, pois visa formar um ser humano para a vida, 

para que a vida seja vivida com dignidade (MODICA, 2012). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Temos então, que a culpa não pode ser atribuída a ninguém especificamente, mas pode ser dividida 

entre todas as vertentes pesquisadas, à escola que mantém uma postura antiga diante dos avanços sociais se 

colocando antropologicamente defasada, à família que por causa das múltiplas tarefas diárias vai se esquecendo 

do acompanhamento estudantil das crianças à medida que essas vão crescendo e podendo tocar sozinhas suas 

tarefas escolares mesmo que com dificuldades e a tecnologia que emerge como um desafio para os professores, 

que se vêm obrigados a incluí-la em seu cotidiano e às vezes por não terem tanta intimidade com a mesma, 

acabam por condená-la e proibí-la dentro da sala de aula. Pôde-se perceber que, ao se fazer uma análise mais 

aprofundada sobre o cotidiano de um aluno considerando outros pontos de vista, o aluno termina por ser o menos 

responsável de sua própria indisciplina, porém convém reforçar que conforme o aluno cresce, deixa de agir 

impensadamente e quanto mais idade tem, mais responsabilidade tem sobre suas atitudes. 
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RESUMO: Nosso trabalho tem como objetivo ajudar na compreensão/aprendizagem do inglês (que está sendo 

muito usada como forma de comunicação) por meio de jogos (atividades lúdicas). Para os professores é um 

desafio aplicar a língua inglesa em sala de aula por estarmos acostumados com nossa língua materna, porém 

quando aplicadas aulas mais estimulantes pode-se obter resultados significativos, além da capacidade de obter 

habilidades. Aulas criativas com dinâmicas e jogos que estimulam a aprendizagem pode ser um grande atrativo 

para o público, tudo isso baseando-se em teorias que mostram a melhora no conhecimento, despertando a 

ludicidade e facilitando a compreensão. Temos o objetivo de encontrar fatores que possam futuramente se tornar 

um grande sucesso no ramo da aprendizagem (também podemos incluir a tecnologia que ultimamente tem sido 

muito usada na forma de aplicativos que podemos usar para auxiliar nas aulas), e para isso adaptamos jogos (que 

serão apresentados) para serem aplicados em aulas, exemplo: jogo da memória, tabuleiro, argolas e caixa 

surpresa, onde podem ser adaptados para vários assuntos, onde os alunos podem interagir entre si facilitando no 

ensino/aprendizagem.  

 

PALAVRAS CHAVE: aprendizagem; jogos; ludicidade. 

Production and execution of ludic activities for English language learning in 

the IFAL Campus Batalha classroom 

ABSTRACT: Our paper aims to help on the learning and understanding of the English language, widely used 

in communication, via games (ludic activities). For teachers, it is a challenge to use English in the classroom 

because we are so accostumed to our mother tongue, but when classes are more stimulating the results may be 

significant, as well as being able to get new abilities. Creative class with learning-boosting games and 

icebreakers may be greatly attractive to the public, with theories that show how to enhance knowledge, 

awakening ludicity and facilitating comprehension. We aim to find factors that may lead to a successful leaning, 

and we can include technology in the form of educational apps for the classroom. For this, we adapted games, 

presented here, so they can be applied in the classroom, like memory games, board games, ring games and 

surprise box, adaptable for many subjects, in which students can interact among themselves and therefore 

facilitate learning. 

KEYWORD: learning; games; ludicity. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A língua inglesa ultimamente tem sido muito usada como forma de comunicação, e tem muita 

importância em termos de aprendizagem/conhecimento. Porém, ainda é um grande desafio aplica-la em sala de 

aula pois sentimos dificuldades na aprendizagem e pronúncia de uma língua estrangeira, pelo fato de todos os 

nossos aspectos linguísticos estarem relacionados com nosso corpo (físico), o nosso aparelho fonador (língua, 

laringe, lábios e traqueia) está acostumado com nossa língua materna (português) e quando tentamos aprender 
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uma nova língua sentimos desconforto (dificultando  assim  o processo ensino/aprendizagem), além de ser uma 

cultura diferente da qual estamos acostumados a ver em nosso dia a dia.  

Vygotsky (apud NOGUEIRA, 2004), diz: “Não basta que os alunos em sala de aula só recebam 

informação e façam alguns exercícios escritos sobre o conteúdo para aprender”. Com isso, abordamos o tema 

“Produção e execução de atividades lúdicas para aprendizagem da língua inglesa na sala de aula”, que tem como 

objetivo proporcionar aos alunos aulas criativas (divertidas), com dinâmicas e jogos que estimulam a 

aprendizagem (além da possibilidade de obter habilidades), tudo isso baseando-se em teorias que mostram os 

resultados e a melhora no conhecimento, que nos fez enxergar diversos obstáculos na aprendizagem da língua e 

suas soluções e comparações. Vygotsky, por exemplo desenvolve uma teoria chamada de zona de 

desenvolvimento proximal onde ele explica que cada pessoa se desenvolve de uma forma diferente em tempos 

diferentes (ou seja, em sala de aula devemos estar atentos as diferenças). Diante desses fatos, adaptamos jogos 

que podem ajudar nesse processo despertando a ludicidade e facilitando a compreensão. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Zichermann e Cunningham (apud FARDO, 2013) identificam que as pessoas são motivadas a jogar por 

quatro razões específicas: para obterem o domínio de determinado assunto; para aliviarem o stress; como forma 

de entreterimento; e como meio de socialização. Além disso descobrimos que há quatro diferentes aspectos de 

diversão durante o ato de jogar; quando o jogador está competindo e buscando a vitória; quando está imerso na 

exploração de um universo; quando a forma como o jogador se sente é alterado pelos jogos; e quando o jogador 

se envolve com outros jogadores (aquela questão de meio social). Falando de motivações do jogador nos são 

apresentadas duas, as motivações intrínsecas que dão origem dentro do próprio indivíduo e não necessariamente 

estão baseadas no mundo externo, o jogador se envolve por interesse próprio, pois despertam desafio, 

envolvimento, prazer. Porém, Zichermann e Cunningham identificam que determinadas recompensas extrínsecas 

podem destruir as motivações intrínsecas, afetando o aspecto da motivação do indivíduo. Como por exemplo no 

caso de erros (falhas) em alguma ação específica no ambiente, é de grande importância que as motivações 

intrínsecas sejam preservdas, pois de forma contrária a pessoa pode simplesmente abandonar o ambiente. Esses 

comportamentos (intrínsecos) são baseados nas relações: 

  

• Mecânicas, que estruturam (compõem) os itens para o funcionamento do jogo e permitem as orientações nas 

ações do jogador;  

• Dinâmicas, que são as comunicações/interações entre o jogador e as mecânicas do jogo; 

• Estéticas, que tem relação com as emoções do jogador durante a interação com o jogo. Essa interação é o 

resultado das relações anteriores com as mecânicas e as dinâmicas, que levam à criação das emoções do jogador. 

 

Também é preciso entender o ponto de vista emocional, Zichermann e Cunningham entendem que para 

se projetar uma experiência ou conduzir um comportamento de forma desejada é preciso conhecer o 

comportamento do indivíduo dentro do contexto do jogo (isso também se liga a teoria de Vygotsky, que diz 

respeito sobre a zona de desenvolvimento proximal, que em resumo nos diz que cada aluno tem um aluno que 

tem uma determinada capacidade de resolver um problema, ou seja cada indivíduo tem uma capacidade de 

compreender diferente do outro, pessoas diferentes mentes diferentes). 

Depois partimos para a etapa de produção, decidimos utilizar materiais simples e fáceis (de baixo custo) 

de serem encontrados para que os alunos tivessem propícios e cientes de que qualquer pessoa poderia executar 

esse trabalho, inclusive ele como forma de atividade e meio de estudo, o terceiro passo foi executar com 

aplicação de grau de conhecimento para que os participantes aprendam com seu próprio erro e analisar os 

resultados. Adaptamos jogos muito conhecidos e abordamos temas comuns e simples (que podem ser 

modificados) para facilitar na compreensão do público, são eles: 

 

3.1 JOGO DAS ARGOLAS:  

Assim como os outros jogos que serão apresentados, eles terão o mesmo objetivo de entreter e ajudar o 

público na aprendizagem da língua inglesa. O jogo é bem simples e fácil de ser jogado. O professor contará um 

caso e os alunos devem responder as questões combinando as argolas com as respostas que estão nos pinos 

(garrafas), nessa simples atividade o aluno pode aprender a pronunciar escrever diferenciar perguntas. Para o 

desenvolvimento do jogo foi utilizado garrafas, folhas de papel A4, tintas, argolas (feitas com garrafa pet), e uma 

base de papelão encapada com papel emborrachado, tudo isso para apresentar a língua inglesa de um jeito 

diferente, buscando o conhecimento dessa linguagem para serem aplicadas em nosso cotidiano. 

 

3.2 JOGO DA MEMÓRIA:  
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O jogo da memória poder ser jogado com único jogador ou com vários. O jogo começa escolhendo duas 

cartas e as virando, o objetivo é encontrar seu par correto, mas parar isso é preciso que os participantes 

memorizem os lugares onde estão localizadas as cartas e o nome correspondente a profissão, aquele que acerta é 

tiver mais cartas é o vencedor. O tema que abordamos foi “profissões” e para confeccionar o jogo foi usado 

imagens associadas a profissão, acompanhada do nome em inglês, nos inspiramos no aplicativo “quizlert “que 

pode ser uma ferramenta que pode ser usada em sala de aula auxiliando assim os professores no ensino 

aprendizagem dos alunos, também usamos emborrachado para fazemos a base do jogo. A nossa memória e 

infinita, precisar ser exercitar para ter mais rápidos acessos as informações. O jogo tem a possibilidade de 

desenvolver a capacidade aumenta a concentração da memória deixando-a ativa.  

Observação:  A perda da memória está em relação da doença de Alzheimer pode ser difícil para os 

pacientes de lidar com isso. O jogo da memória para alguns pacientes de Alzheimer irá ajudar estimular o seu 

cérebro permanecer que fique ativo. 

 

3.3 JOGO DE TABULEIRO TAMANHO REAL:  

Esse jogo pode ser jogado por apenar um jogador ou mais (em relação a uma sala de aula, pode-se 

dividir em dois grandes grupos, com dois representantes), os representantes devem jogar o dado para saber a 

quantidade de casas a serem avançadas, dependendo de qual casa o representante parar, ele pode ou não voltar 

ou avançar as casas, com isso o aluno pode aprender com seus erros, além da possibilidade de responder 

perguntas e desafios relacionados ao assunto. Foram usados para a confecção do jogo apenas diferentes tipos de 

papeis coloridos, cola, uma caixa de papelão (para o dado) e fita. Esse jogo foi inspirado no aplicativo usado por 

professores para auxiliar nas aulas o “Socrative”, na qual os alunos podem aprender com seus erros sendo 

auxiliados pelo professor respondendo a perguntas exercitando seu conhecimento. 

 

3.4 CAÇA PALÁVRAS RECICLADO  

O caça-palavras reciclado é um jogo feito com tampinhas plásticas de refrigerante e que serve como um 

emocionante desafio para a criançada (O INCRIVEL ZE, 2015) com isso adaptamos para o inglês com o tema 

“direções”, além de chamar atenção o jogo estimula o conhecimento e pode ser adaptado para diversos temas. O 

jogo assim como os outros citados busca aperfeiçoar a língua inglesa, junto com a formação de palavras e possui 

as seguintes regras: cada palavra encontrada gera um ponto e pode ser jogado em equipe ou individual, fora 

usados para sua produção tampinhas de garrafa pet, cola quente, papelão, papel emborrachado, folhas de papel 

A4 e canetas hidro cor. Aprender brincando é a melhor forma de aprendizado. O jogo caça palavras de tampinha 

ajuda o aluno a formar palavras na língua inglesa, buscando principalmente a interação do público.  

 

3.5 CAIXA SURPRESA 

Busca associar o tato com a linguagem e fala, o jogador deve colocar a mão dentro da caixa onde tocara 

em alguns objetos que encontramos facilmente no dia a dia, ele deve identificar e pronunciar o que está tocando 

em inglês, caso não saiba ele pode pedir ajuda ao professor (orientador), esse jogo assim como todos os outros 

citados a cima, podem  ser adaptados para diversos outros temas e diferentes pessoas com diferentes  idades, 

para a produção do jogo foi reutilizado uma caixa de papelão onde fizemos uma passagem para a entrada das 

mãos, encapamos e decoramos com papel emborrachado. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o nosso trabalho apresentado na III Mostra Multidisciplinar no IFAL Campus Batalha, foi possível 

graças ao grande número de pessoas presentes no local dando todo apoio e destaque para nossa equipe que teve 

pontos positivos e boas propostas para o desenvolvimento do projeto como um todo, sendo assim a interação do 

público foi melhor do que todas propostas que fizemos, eles interagiram muito bem e queriam apenas uma coisa, 

que era desenvolver seu próprio conhecimento da língua inglesa e discutir a respeito do tema apresentado ao 

público, como por exemplo quando mostramos isso para o público foi meio que algo que eles não estavam 

esperando um jogo de forma simples (com baixos custos), e que conseguissem chamar a atenção das pessoas 

ainda mais pra língua inglesa que a cada ano que passa está ainda mais presente em nossas vidas e em nossa 

sociedade nos dias atuais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Incluir os principais resultados da pesquisa, eventuais limitações do estudo e indicações de futuros 

trabalhos. 
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RESUMO: O Sertão desperta um imenso imaginário que se diferencia de acordo com o tempo e o espaço, 

nesse processo são formados e se formam os símbolos e representações que serviram e ainda servem como pano 

de fundo para diversas crônicas, romances, novelas, pinturas, entre outros gêneros da expressão humana. Assim, 

cumpre como objetivo deste trabalho analisar qual as representações imagéticas do sertão estão presente no 

poema premiado em primeiro lugar no concurso poesia e prosa Inhapi em palavras, bem como demonstraremos 

as etapas de elaboração e execução do mesmo, cuja o tema foi: Inhapi: minha terra, meu orgulho, meu futuro. 

Para alcançar escopo deste trabalho usaremos pesquisas bibliográficas em livros, artigo, dissertação e tese como 

suporte da nossa análise. O concurso buscou trabalhar o local através de poesias e prosas, tendo como resultado 

321 textos inscritos sendo os dez primeiros premiados, cinco em cada etapa. Uma dessas representações feitas é 

associação do sertão à seca que ainda permeia os dias atuais, como analisamos nesta pesquisa. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação contextualizada, representação do sertão, saber local. 

What is the backwoods? Analysis of the prize poem in the contest of poetry 

and prose Inhapi in words 

ABSTRACT: The Sertão awakens an immense imaginary that differs according to time and space, in this 

process are formed and form the symbols and representations that served and still serve as a backdrop for various 

chronicles, novels, novels, paintings, among others genres of human expression. Thus, the purpose of this work 

is to analyze which imagery representations of the sertão are present in the first prize poem in the contest Inhapi 

poetry and prose in words, as well as demonstrate the stages of elaboration and execution of the same, whose 

theme was: Inhapi: my land, my pride, my future. In order to reach this work we will use bibliographical 

researches in books, articles, dissertations and thesis to support our analysis. The competition sought to work the 

place through poetry and prose, resulting in 321 texts registered with the top ten winners, five in each stage. One 

such representation is the association of the sertão to the drought that still permeates the present day, as we 

analyzed in this research. 

 

KEYWORD: Contextual education, representation of the backcountry, local knowledge. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário, na qual foi desenvolvida o concurso de poesia e 

prosa Inhapi em palavras, está localiza no centro do município de Inhapi, cidade sertaneja do estado de Alagoas. 

Sendo referência no município por ser a única da rede a ofertar o fundamental II na zona urbana.   

A escola possui nove salas de aula, entretanto, oito funcionam com o ensino regular. A nona funciona 

para atividades do Programa Mais Educação. Ainda com relação à estrutura física, a escola possui um pátio, uma 

cantina, uma sala para os professores, uma secretaria e uma sala para direção.  

O público da escola é heterogêneo. Quanto à moradia, há alunos tanto da zona rural quanto da zona 

urbana; assim como não há homogeneidade em relação a outros aspectos como etnia, raça, religião, cultura ou 

renda familiar. 

mailto:amandamonteiro5@hotmail.com
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Para a efetivação do concurso foi necessário o trabalho interdisciplinar e contextualizado, já que 

compreendemos a escola como um espaço de múltiplas aprendizagens e que deve respeitar e contemplar as 

diferenças sejam elas intelectuais, pois os alunos possuem aptidões e dificuldades diferentes; sociais, que partem 

desde a educação que recebem em casa até as condições de moradia, trabalho e socialização as quais são 

submetidos; culturais, que influenciam diretamente nas preferências por conteúdos e atividades da escola, visto 

que os discentes buscam aquelas que já conhecem, são familiarizados e sentem-se bem. 

A reflexão destes aspectos leva-nos a entender o quanto a escola deve incluir no cotidiano letivo a 

abordagem de temas e execução de ações que permitam aos alunos conhecer e se apropriar do contexto que 

vivem. Devendo ter como norteamentos inspirar e promover a pesquisas e estudo em sala de aula sobre a história 

e realidade local partindo das ruas e sítios, município, até a esfera estadual, e articulação dessa micro realidades 

com o contexto macro. 

É muito importante que os discentes sejam levados a compreender que parte do que vivemos hoje é fruto 

de relações humanas no tempo e no espaço e essas experiências tem muito o que nos ensinar, seja para a 

continuidade ou ruptura. Os alunos devem ser instigados a pesquisar sobre sua própria realidade, se apropriando 

dela e podendo ainda, refletir a importância na sua ação enquanto sujeito social  

Através de pesquisas em livros didáticos utilizados pela rede municipal de Inhapi-Al e observações 

colhidas na atuação do exercício da docência, foi percebido que o Estado de Alagoas como aponta Almeida 

(2011) é marcado pela invisibilidade. Entretanto segundo o art. 26 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação-LDB, prevê que os currículos da educação básica devem ter 

“base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos.” 

Nesta perspectiva, não tratar da realidade e da cultura local é se contrapor ao que determina a legislação, 

além disso, segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), o currículo deve ajudar a construir a identidade pessoal e 

a subjetividade dos alunos.  Algumas dificuldades podem ser apontadas quando se fala em trabalhar o local e o 

regional na sala de aula, compreendendo sua relação com o todo: Falta de livros específicos para os professores e 

alunos, assim a responsabilidade de elaborar o material didático recai sobre o docente, mas com a carga horária e 

os baixos salários, precisam trabalhar ao menos em duas escolas, não sobrando tempo para isso. Mesmo que 

consiga elaborar o material ainda há a dificuldade para que todos os alunos tenham acesso, pela dificuldade de 

reprodução do material; A formação continuada do professor também deve ser levada em consideração, pois ele 

só poderá trabalhar uma educação contextualizada se houver preparação para tanto. 

Diante disso, buscou-se trabalhar o local através de poesias e prosas, tendo como resultado 321 textos 

inscritos sendo os dez primeiros premiados, cinco em cada etapa. Cumprindo como objetivo deste trabalho 

analisar qual as representações imagéticas do sertão presente no poema premiado em primeiro lugar no concurso 

poesia e prosa Inhapi em palavras, bem como demonstraremos as etapas de elaboração e execução do mesmo. 

Para alcançar usaremos pesquisas bibliográficas em livros, artigo, dissertação e tese como suporte da nossa 

análise. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Para a realização do concurso de poesia e prosa Inhapi em palavras constituiu-se uma Comissão Literária 

composta por dois professores de português. A partir dessa comissão foi elaborado um edital contendo o 

regulamento e as etapas do concurso. Para a inscrição era necessário está matriculado(a) na Escola Nossa 

Senhora do Rosário, entregar o formulário de inscrição fornecido pela instituição de ensino, devidamente 

preenchido, e a produção textual no gênero poesia (poema) ou prosa (texto dissertativo-argumentativo) com o 

tema “Inhapi: minha terra, meu orgulho, meu futuro”, à coordenação pedagógica do turno letivo no qual o 

estudante está matriculado ou ao membro da Comissão Literária, sempre em horário escolar, no período de 24 a 

28 de Julho de 2017. 

O concurso foi composto por duas modalidade, são elas: a primeira, poesia (poema) - gênero textual que 

utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-as em versos, estrofes e apresenta uma estrutura que 

permite defini-lo como gênero. A segunda, prosa (texto dissertativo-argumentativo) - texto que consiste na 

defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações, à medida que é dissertativo; bem como seu objetivo 

central reside na formação de opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou persuadir o 

interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo; organizado e estruturado em parágrafos. Como 

critério, as produções textuais deveriam constar em até duas laudas para cada categoria (sendo o texto em Prosa 

entre 15 e 30 linhas), todas em tamanho A4, fornecidas pela instituição de ensino, sendo as anotações grafadas 

em locais adversos aos espaços definidos e especificados desconsiderados para efeito de avaliação. 

 As produções textuais foram avaliadas anonimamente, ficando a cargo da Comissão Literária Escolar a 

adoção dos meios necessários para manutenção deste critério. Os participantes foram livres para redigir suas 

ideias, e não foi permitida a intervenção dos professores na produção do texto nos aspectos de criação.  O 

estudantes tinham que seguir o direcionamento do edital e não se identificar na produção, somente no formulário 

de inscrição, sendo desclassificadas as produções que continham qualquer assinatura, desenho, rasura ou marca 

identificadora fora do local apropriado. Sendo consideradas as seguintes competências na produção:  

 

Tabela I: Competência na elaboração das produções textuais 

Poesia (Poema)                                                                         Prosa (Texto Dissertativo-Argumentativo) 

 Coerência com o tema; 

 Originalidade; 

 Criatividade; 

 Exploração de recursos inerentes à poesia, tais 

como: métrica, rima, ritmo, etc. 

 Riqueza no uso de figuras de linguagens; 

 Originalidade e ineditismo; 

 Correção ortográfico-gramatical. 

 Adequação ao tema; 

 Clareza de ideias e ponto de vista singular sobre o 

tema; 

 Organização e adequação à estrutura textual 

proposta; 

 Objetividade; 

 Organização e a conclusão das ideias; 

 Originalidade, ineditismo e criatividade; 

 Correção ortográfico-gramatical. 

 

Antes da elaboração das produções pelos os alunos, os professores de Língua Portuguesa de todas as 

turmas do Ensino Fundamental, Séries Finais, do Ensino Regular e da Educação de Jovens e Adultos, 

ministraram aulas sobre a definição, conceituação, exemplificação, além de promover atividades e oficinais 

práticas referentes aos gêneros textuais abrangidos no concurso, cujos conhecimentos poderão ser utilizados nas 

produções textuais pelos estudantes.  Já os professores das disciplinas Arte, História, Geografia e Ensino 

Religioso, ficaram responsáveis pelos os aspectos históricos, geográficos, sociais, políticos e culturais da cidade 

de Inhapi-AL. 
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Nas aulas de história, especificamente, os alunos dos 6º ano puderam utilizar as entrevistas que realizaram 

com moradores locais seguindo um roteiro que presou pelas permanências e rupturas da localidade na qual os 

alunos vivem. Além disso, puderam experienciar a produção da história na atualidade e na antiguidade oriental. 

 

Figura I: Alunos do 6º ano utilizando a escrita da antiguidade oriental para produzir a história local. Etapa de 

execução do projeto 

Quanto à seleção, as produções textuais foram selecionadas em três fases, são elas: Na primeira fase 

foram selecionadas pela Comissão Multidisciplinar (formada por professores das disciplinas Arte, História, 

Geografia e Ensino Religioso da Unidade Escolar) as 50 melhores produções textuais em cada modalidade, ao 

total de 100 produções, considerando-se os critérios já mencionados. Na segunda fase, foram selecionadas pela 

Comissão Escolar Técnica (formada por professores de Língua Portuguesa da Unidade Escolar) as 25 melhores 

produções textuais de cada modalidade, a partir da fase I. Por fim, a escolha, em ordem decrescente, das 05 

(cinco) melhores produções textuais de cada modalidade coube a Comissão Julgadora Literária (composta por 01 

membro da Secretaria Municipal de Educação de Inhapi-AL, com formação na área de humanas, 01 membro 

com licenciatura em Letras e/ou Literatura indicado pela Unidade Escolar e um membro com notório 

conhecimento em história e formação da cidade de Inhapi-AL). 

Após esse longo processo os alunos foram premiados em uma cerimônia. Cumprindo como objetivo deste 

trabalho a análise das representações imagéticas do sertão no poema premiado em primeiro lugar no concurso. 

Para tanto, vamos utilizar pesquisas bibliográficas em livros, artigos, como suporte da nossa análise. Por 

questões éticas não vamos expor o nome do aluno quem terá o poema analisado, o qual chamaremos de aluno 1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Inhapi cidade de valor 

 

Aqui em Inhapi tem um canal  

O Canal do Sertão 

É de lá que vem a água  

Para toda região 

Uma terra muito seca, arde o coração 

O calor queima minha testa 

Deixando marcas nas mãos 

O suor pinga aos montes  

Me deixando agoniado 

É na querida Inhapi 

Um município de nosso estado 

Estou falando do sertão 

Que chora para a chuva cair 

Agradece ao Deus divino  

Quando canta o Bem-te-vi 

Que planta e espera colher 

Insiste! Não Pensa em desistir  

Foi lá no sertão de Alagoas 

Que algo bom aconteceu 

Apaixonei-me pela cidade 

Que bem me recebeu 

Quando longe sinto saudade 

Vou voltar! Espere eu! 

Sem contar que as mulheres 

Com rosto bem afinado 

Esbanja um belo sorriso 

Te convida para o abraço 

Conta da terra as historinhas 

Que aprendeu no passado 

Quando no cercado de boi  

Quase perdeu o sapato 

Naquela grande diversão 

Hoje assim que me sinto 

Então para a chuva partindo 

Pulando, correndo e sorrindo 

O bela e maravilhosa 

Cidade do meu sertão 

Hoje posso dizer: 

Sou filho por adoção 

Serei nesta terra bendita 

Enquanto força eu tiver 

O forasteiro amado  

Por todos, seja homem ou mulher. 

(ALUNO 1, 2017) 

 

 

 Já nas primeiras linhas do poemas percebemos a relação do sertão à seca, e o Canal do Sertão como o 

redentor que leva água à região. Esse imaginário está muito ligado segundo Durval Muniz (2011) a um 

regionalismo com influência naturalista. Para o autor, o meio foi uma das principais armas do discurso 

regionalista, principalmente a partir da seca 1877, que foi descoberta como um tema que sensibiliza, capaz de 

mobilizar para a região recursos financeiros, construção de obras, cargos no Estado, entre outros. Manifestações 

como o banditismo, o messianismo, as próprias mazelas sociais e o atraso econômico eram atribuídos à seca, e o 

apelo pela sua “solução”, se torna uma das principais temáticas do discurso regional. 
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Ainda segundo Durval (2011), a associação de uma região com a seca, entre outras coisas, permitiu uma 

(di)visibilidade nacional, pois trazia também benesses a um determinado grupo social.  O termo Nordeste foi 

usado inicialmente para designar a áreas de atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas- IFOCS, 

criada em 1919. Para o estado, o Nordeste era a parte da região do norte que sofria com a seca, assim, em grande 

medida o Nordeste é filho da seca. Produto imagético-discurso do período a partir da seca 1877 no qual 

descobriu-se na seca um tema mobilizador, por conseguir sensibilizar o país, principalmente através dos jornais, 

a seca de 1877-79 trouxe um volume considerável de recursos as vítimas da seca, lê-se uma elite regional. 

 Para além desse imaginário, novos atores políticos e sociais, tem voltado discursos e práticas para a 

convivência no semiárido, que tem como perspectiva formulada a convivência com a seca e não de combatê-la. 

Como se estabeleceu até meados do século XX. Maciel (2006) demonstrando o resultado da sua pesquisa, alude 

que a mitologia hídrica vem sendo suplantada como forma de superação do baixo nível de desenvolvimento 

econômico e atraso técnico verificado no semiárido. Essa construção imagética é resultado de alguns discursos 

que estão emergindo para além da imagem negativa da região.   

Mesmo com essa perspectiva de rompimento do mito hídrico, a Transposição do São Francisco “solução” 

projetada nos moldes tecnicistas do século passado, é posta em prática tanto em nível nacional quanto estadual. 

Lemos (2013, p.119) alude que há pontos discutíveis acerca do canal do Sertão em Alagoas, são eles: a 

comercialização indireta da água do rio São Francisco e a inadequação do solo da região para a fruticultura, e 

mesmo assim há indícios no projeto que aponta essa intenção.  

Ao nos depararmos com as construções imagéticas dessa região podemos observar, de um lado, a seca, 

mulheres com potes na cabeça para buscar água a quilômetros de distância, de outro, um semiárido irrigado, 

verde. Segundo Silva (2006, p.21-25), a partir dessa rápida interpretação do real pode-se inferir que o 

desenvolvimento dessa região vai se dá através agricultura irrigada. “Às imagens contrastantes que daí emergem, 

ou que alimenta esses dois polos, são quase sempre reduzidas ao dualismo atraso versos modernidade e seus 

avatares, obliterando com muito vigor quaisquer outras bases a partir das quais tente pensar a região” (MACIEL, 

2006, p.212). Essa construção imagética intrinsicamente relacionado ao fenômeno da seca, que homens e 

mulheres se reconhecem e são reconhecidos como povo sofrido devido às condições que lhe foram postas, não 

está presente apenas no imaginário popular, mas no discurso das elites políticas locais. Que de alguma maneira, 

reforça no imaginário popular através de seu discurso dominante a naturalidade dos fenômenos naturais como 

também. Nesse sentido, o discurso da elite constrói uma representação dominante e ao mesmo tempo dissemina 

uma forma de poder silenciosa, que nas palavras de Bourdieu é identificado como poder simbólico. Conforme o 

autor,  

O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer ver e 

fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação 

sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito 

específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado 

como arbitrário. (BOURDIEU, 2001, p.15) 

Percebemos no poema uma identificação, um sentimento de positividade e naturalidade com o sertão da 

seca. Para se identificar com o lugar os seres humanos precisam ser experienciado, “experiência é um termo que 

abrange diferentes maneiras por intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade” (TUAN, 2013, 

p. 17). Essas maneiras variam desde os sentidos diretos e naturais dos seres humanos até os indiretos e 

simbólicos. A experiência está voltada para o mundo exterior, ver e pensar vão além do eu. Dessa forma o sertão 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

967 

é um lugar também simbólico que necessita ser visibilizado com a associação a seca para que as elites locais 

possam exercer seu poder. É impregnado no imaginário social um semiárido adverso é que os sertanejos devem 

ter orgulho de enfrenta-lo “o sentido de orgulho, individual ou coletivo, brota do exercício do poder” (TUAN, 

2013, p. 214).   O problema é que esse lugar discursivo tem legitimado uma elite local e servindo na manutenção 

das relações desiguais de dominação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Como pode ser observado o contexto local foi incentivado e evidenciado na escola, a partir da inciativa 

de trabalha-lo a partir de poesia e prosa. Entretanto deve ser mostrado também o conhecimento crítico sobre a 

produção desse conhecimento. É necessário, que haja compromisso com a realidade, pois apesar das 

representações do sertão serem incluídas no real, elas não são o real. Entendemos que a tendência em negar que a 

realidade objetiva seja acessível deve ser atacada, pois na construção do conhecimento deve-se partir do real. 

Como professores e historiadores somos agentes políticos, que têm responsabilidade pelos fatos históricos em 

geral e pela crítica do abuso político-ideológico da história em particular. Dessa forma é necessário trabalhar 

com os discentes não apenas o saber local, mas olhar crítico sobre ele. Desvelando a quem ou a que está servindo 

essa construção do conhecimento.  
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RESUMO: Este estudo tem como intuito destacar como uso de questionários contidos em livros didáticos 

podem promover reflexões e debates sobre um conteúdo, conceito ou tema em Geografia evitando-se assim 

repetições de informações contidas nos conteúdos temáticos contidos nos livros didáticos. Para tal, analisou-se 

conteúdo ministrado em turmas do 9° ano o conteúdo intitulado Ásia: China, Japão e Tigres Asiáticos no 

contexto geopolítico, cultural e econômico e como a utilização de questionário de livro em sala de aula pode 

contribuir ou induzir o aluno a respostas padrões sem reflexões sobre o conteúdo estudado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Geografia. Livro didático. 

 

Questionnaire in didactic book of geography in the 9th year: to induce or 

problematize contents? 
 

ABSTRACT: This study aims to highlight how the use of questionnaires contained in textbooks can promote 

reflections and debates about a content, concept or theme in Geography, thus avoiding repetitions of information 

contained in the thematic contents contained in textbooks. In order to do so, we analyzed content taught in 

classes of the 9th grade content called Asia: China, Japan and Asian Tigers in the geopolitical, cultural and 

economic context and how the use of a book quiz in the classroom can contribute or induce the student to 

standard responses without reflections on the studied content. 
 

KEYWORDS: Education. Geography. Textbook. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Educação convencional trabalha com instrumentos metodológicos de apoio para avaliar o 

aprendizado no processo de formação educacional a exemplo de provas, questionários, seminários, entre outros 

exercícios. Porém, qualquer que seja o instrumento utilizado deve ser desenvolvido dentro de uma perspectiva 

ética e crítica a fim de proporcionar melhor desenvolvimento formativo do aluno em todas as dimensões sociais 

que o envolve e principalmente, da prática profissional na Política Educacional em todas as esferas institucionais 

e governamentais no âmbito do ensino fundamental e médio.  

Este estudo tem como intuito identificar por meio do conteúdo ministrado em turmas do 9° ano o 

conteúdo intitulado Ásia: China, Japão e Tigres Asiáticos no contexto geopolítico, cultural e econômico e como 

a utilização de questionário de livro em sala de aula pode contribuir ou induzir o aluno a respostas padrões sem 

reflexões sobre o conteúdo estudado.  

Acreditamos que o ato de avaliar deve transcender o aparato metodológico e proporcionar ao indivíduo 

avaliador a oportunidade de analisar criticamente o sujeito avaliado. Este estudo serve como alerta e contribuir 

para reflexões que estimulem ao professor sobre a formação educacional e sua prática profissional no que se 

refere ao processo de ensino-aprendizagem que deve servir para problematizar e contribuir com um aluno mais 

participativo e questionador dos conteúdos ministrados em sala de aula. 



ANAIS DO VII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2017 
ISSN 2316-8021 

 

 

969 

Ao tratar sobre avaliação da aprendizagem Hoffmann (2009) resgata a distinção entre metodologia – 

intenções e formas de agir do professor – e instrumentos de avaliação – registros que facilitam orientação do 

professor e aluno em determinado conteúdo a fim de qualificar e não quantificar, como destaca Hadji (2001).  

Destacamos ainda que os melhores instrumentos de avaliação e os cuidados com as classificações 

registradas sobre os alunos devem se debruçar sobre a importância da boa escolha de instrumentos avaliação não 

devendo o professor influenciar os alunos antes da finalização de atividades como propõe Schön (2000), 

devendo também identificar as singularidades de cada aluno, como modo de ser, agir e participar nas aulas, 

lembrando que ouvir o aluno é necessário para questioná-lo. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A escolha do conteúdo “Ásia: China, Japão e Tigres Asiáticos no contexto geopolítico, cultural e 

econômico” proposto para o terceiro semestre em turmas do nono ano do ensino fundamental II em escola 

pública estadual e deu-se através de debate sobre a utilização do livro didático como instrumento de apoio ao 

professor em sala de aula.  

A observação a ser realizada tem como intuito destacar sobre o livro escolhido, considerando que o 

professor não deve apenas ter em mãos ou acreditar que o livro didático atualizado é o único instrumento de 

apoio para o exercício de sua função.  

É também essencial recorrer a outros livros didáticos para dar sustentação a abordagem de temáticas 

mais específicas como a compreensão geopolítica que envolva as dimensões sociais, econômicas e territoriais. 

A temática escolhida tem como intuito tratar de uma das áreas do globo com organizações territoriais 

singulares, que entrelaçam relações de poder político-econômico, também contidos, na evolução do meio 

técnico-científico-informacional.  

Ao escolhemos analisar o questionário proposto em livro de Almeida et al (2000), que mesmo proposto 

em trabalho anterior a escolha do tema supracitado no inicio do parágrafo para turma do 3º ano do ensino médio, 

não significa dizer que não se pode utilizar como referência do texto ou questões de livro de turmas anteriores. 

Destacamos os pensamentos de Hoffmann (2009) destacando a importância do professor conhecedor dos alunos 

e os evitar classificar em seus registros, devendo nesta relação haver comunicação mediada. 

 

 
Figura 1. Questões contidas no final do capítulo “O Extremo Oriente (II): Japão e Tigres 

Asiáticos, cap. 21, p. 243). 
 

Dentre as onze questões propostas pelos autores do livro didático, destacamos a análise das questões 

número 1, 2, 5 e 11, além das propostas sugeridas em “Para Discutir em Classe” e “Enriqueça seus 

Conhecimentos” contidas no livro didático analisado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Hoffmann (2009) destaca que a memória, com o intuito de selecionar do aluno o que mais marcou, e o 

que é mais significativo e se torna inesquecível, procedendo à escolha de eventos e resumo. Destacamos também 

a avaliação mediadora não sendo tratada de maneira quantificada e tampouco selecionadora. Quanto a primeira 

questão no livro de Almeida et al (2000) “Quais são as principais ilhas do arquipélago japonês? Onde estão as 

maiores concentrações populacionais?” destacamos que o aluno é induzido primeiro a responder os nomes das 

principais ilhas do proposto arquipélago, sem o localizar e destacar as maiores concentrações populacionais, sem 

permitir ao estudante identificar os motivos pelos quais as tais ilhas se tornaram populosas.  

Como propõe Hoffmann (2009), o aluno ao realizar seus registros pode ser induzido a memorizar e 

reproduzir apenas nomes de ilhas, sem correlacionar causa e efeito, dificultando assim a utilização dos princípios 

metodológicos do ensino em Geografia.  

O professor, ao utilizar essa pergunta como fonte, deve englobar também a causalidade e analogia para 

que o estudante assimile o conteúdo com facilidade, e isto sem antecipar ao aluno os objetivos e competências a 

ser alcançado, tornando esta pergunta dissertativa não permitindo lacunas que não se complementam 

diretamente, que seja clara e de fácil entendimento. 
A questão “Cite os fatores externos e internos que retiraram o Japão do isolamento a partir de meados do século 

XIX.” facilita ao estudante a dissertar sobre como se deram os processos externos e internos que motivaram o país a permitir 

reabertura político-econômica e sociocultural resgatando destes elementos explicados anteriormente em sala de aula, 

resgatando da memorização a construção do conhecimento ao expressar-se auxiliando significativamente no 

acompanhamento do progresso do estudante e possui clareza e linguagem simples e coesa. 

Hoffmann (2009) discute avaliação de questões na perspectiva que a mesma coloca como uma avaliação mediadora 

e a destaca 

 
Ao propor qualquer questão ao aluno, em todos os graus e cursos, é necessário refletir sobre os 

significados das respostas geradas em termos da análise do seu desempenho. Essa reflexão não é a 
posteriori, mas condição primeira e anterior a elaboração de cada tarefa? A pergunta primeira é: por que 

estou fazendo essa pergunta ao aluno, nesse momento, e proposta dessa forma? Que aspectos da sua 

aprendizagem e/ou desenvolvimento estarei a investigar? (HOFFMANN, Jussara, 2009, p.120). 

 

 

Assim é entendido um conjunto de características que serão explicitadas a seguir com a análise da questão quinta 

do texto relacionado ao Extremo Oriente, citado anteriormente “Considerando as condições naturais e a estrutura produtiva 

japonesa, analise o papel do país na DIT. Utilize-se dos mapas das páginas 246 e 247.” (ver figuras 2 e 3). Há uma 

preocupação com a compreensão das relações feitas no conteúdo incluindo a análise de mapas como mais uma ferramenta, 

tendo esta um caráter que venha abranger várias necessidades de aprendizado do estudante. 

 
Figura 2. Japão Exportação. 

Fonte: Almeida et all (2000). 

 

A necessidade de se tornar evidente a abreviação Divisão Internacional do Trabalho 

(DIT) e uma discussão sobre o significado das palavras unidades produtivas e condições 
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naturais, uma vez que estas questões se não colocadas de forma clara e objetiva, poderão gerar 

ambiguidades. 

 

 
Figura 3. Japão Importação. 

Fonte: Almeida et all (2000). 

 
A questão “Justifique a frase, dando exemplos: “O retorno de Hong Kong à China tem suscitado 

previsões pessimistas e otimistas para essa ex-colônia britânica.” levará ao estudante a relacionar 

posse/domínio de territórios, compreendendo a dinâmica geopolítica que envolve esta integração espacial. 

Na mesma página onde contém o questionário do livro utilizado para a pesquisa, os autores sugerem 

uma questão para discutir em classe: “O modelo de crescimento econômico dos Tigres Asiáticos serve como 

exemplo para os países subdesenvolvidos em geral?” É uma questão que traz consigo uma relação de analogia.  

Proporciona-se ao aluno a oportunidade de relacionar o local com o global, ou seja, o estudante pode 

fazer a relação do Brasil com o mundo, se o mesmo modelo de desenvolvimento econômico usado no outro lado 

do mundo pode servir para nosso país, que possui uma grande extensão territorial e uma diversidade de 

especificidades em cada região.  

Hoffmann (2000) propõe uma avaliação mediadora, em que seja avaliado o todo do aluno e não alguns 

conhecimentos em determinados assuntos. No texto fornece-se algumas orientações para a elaboração de 

questões dissertativas, como: clareza na elaboração das questões, não delimitar as possibilidades de respostas dos 

alunos, considerando sempre a compreensão global do desempenho do aluno.  

Além de evitar os usos de expressões como: “dê sua opinião”, se realmente não for levar em 

consideração o que o aluno poderá responder mesmo a resposta não sendo cientificamente correta. Sob essa 

perspectiva mediadora de avaliação vale ressaltar que esta pretende fazer uma análise do que o aluno sabe sem 

ficar comparando-o a grupos, investiga o domínio e as dificuldades dos alunos em particular, caso a caso.  

O debate proposto no livro pode se tornar uma avaliação mediadora dependendo da postura que o 

professor em sala de aula terá. A discussão pode se tornar perfeitamente produtiva se o espaço e os pensamentos 

dos alunos forem expostos e levados em consideração, e acima de tudo respeitados por todos que façam parte do 
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debate. A partir deste questionamento proposto o grupo poderá apresentar sua visão global do assunto, cada um 

individualmente expor suas opiniões e enriquecendo assim o trabalho e a assimilação desse conteúdo geográfico.  

Em outro momento a autora do livro propõe o complemento dos estudos do assunto “Os Tigres 

Asiáticos” com a leitura de textos indicados tanto para os alunos quanto para os professores. É uma proposta 

também interessante, pois amplia o leque de conhecimentos e opiniões sobre o assunto, abrindo os horizontes 

para novas visões e até possíveis críticas a respeito da matéria abordada. Foram propostos dois textos: 

“Explorando o Japão”, de Richard Tames, e “Japão, que país é esse?” De Elza Yassuko. Textos segundo o 

autor que analisam ricamente o assunto por meio de mapas e gráficos, mostrando assim as diversas 

possibilidades aos alunos de como se trabalhar e entender um mesmo conteúdo de geografia, as suas possíveis e 

variáveis interpretações.  

Por mais diversas que sejam as avaliações, o que o professor não pode perder de vista é o compromisso 

de prestar atenção aos alunos, fazendo anotações, registrando sempre o que chama mais atenção. Desta maneira 

qualquer instrumento avaliativo, desde que bem elaborado e seguindo essas orientações podem ser ou tornarem-

se avaliações mediadoras. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A leitura do texto de Hoffmann (2009) é essencial enquanto recurso para evitarmos reproduzir a (de)formação 

dos alunos enquanto sujeitos sociais em busca de conhecimentos, uma vez que, ao professor ouvir, conhecer e 

identificar nos alunos potencialidades. Evita-se o processo de castração e classificação do melhor ou pior, mas 

sim integrar os alunos utilizando metodologias e instrumentos de avaliação corretos.  

O estudo realizado além guiar-nos na formulação de questões dissertativas, objetivas, de resposta certa e de 

lacunas, de certo-errado ou falso-verdadeiro, de escolha múltipla, combinadas, testes, tarefas, dossiês, portfólios, 

relatórios de avaliação, relembra que a utilização destes deve condizer com o público e como este progride, 

evitando adotar o instrumento de avaliação incorreto que possa dificultar o estimulo e desenvolvimento do aluno. 
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RESUMO: O presente estudo objetivou analisar o software TuxMath enquanto uma ferramenta utilizada para 

aulas de Matemática. Por ser um software gratuito e disponível no Linux, tal jogo pode ser utilizado em aulas de 

Matemática para trabalhar as quatro operações básicas. No entanto, quais as possibilidades que o software 

oferece? Desse modo, objetivamos analisar o software, identificando e analisando suas principais ferramentas, 

analisando os princípios do software de acordo com a pesquisa de Silva (2015). Para realizarmos a pesquisa, 

baixamos o software, utilizando suas ferramentas para analisarmos as mesmas. Em nossas análises observamos 

que o software é um instrumento  adequado para a Educação, porém apresenta algumas limitações quanto a 

função de construir os conceitos trabalhados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Software, Ensino, Jogo. 

 

Software as mediation of the teaching-learning process: TuxMath game 

analisys. 
 

ABSTRACT: The present study aimed to analyze TuxMath software as a tool used for mathematics classes. 

For being a free software and available on Linux, such a game can be used in mathematics classes to work the 

four basic operations. However, what are the possibilities that the software offers? In this way, we aim to analyze 

the software, identifying and analyzing its main tools, analyzing the principles of software according to Silva’s 

(2015) research. To perform the research, we downloaded the software, using its tools to analyze them. In our 

analyzes we observed that software is an adequate instrument for Education, but it has some limitations on the 

function of constructing the concepts worked. 

. 

KEYWORD: Software, Teaching, Game. 

 

INTRODUÇÃO  
 

A Matemática, na maioria das vezes, ainda é considerada uma ciência difícil por boa parte do alunado e, 

por isto, rejeitada e temida. Tal concepção incorre, muitas vezes, em dificuldades para aprender conteúdos 

matemáticos. Um dos conteúdos que se percebe grande dificuldade entre esse público é nas resoluções das 

quatro operações fundamentais. Segundo Silva, Lourenço e Côgo (2004), em relação ao trabalho com números 

naturais: 

 

(...) em nossos dias, a utilização, com compreensão, das operações aritméticas 

fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) tornou-se um dos 

objetivos principais de qualquer Educação Matemática básica. É preciso ter em 

mente a importância de desenvolver a compreensão do sentido e da utilização das 

operações na resolução dos diversos problemas do cotidiano, o que é mais 

importante do que o simples domínio de algoritmo (SILVA, LOURENÇO, 

CÔGO. 2004, p.71) 

 

É comum que no exercício da prática docente, muitos professores de Matemática busquem métodos que 

os auxiliem no processo de ensino e que construam os conhecimentos dos estudantes. Neste sentido, acreditamos 

mailto:rd-raio@hotmail.com
mailto:fabiola.paes@ead.ifpe.edu.br
mailto:tamnqueiroz@gmail.com
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que diversificar as formas de abordar os conteúdos matemáticos, entre eles, o ensino das quatro operações, 

poderia auxiliar na construção de tais conhecimentos e favorecer a aprendizagem destes. Segundo Vigotsky 

(1989, p.101), “o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental, e põe em 

movimento vários processos que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.”  

Mas, que método poderia favorecer tal aprendizado relativo às quatro operações? Acreditamos que as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) sejam um caminho rico a ser trilhado no sentido de 

superar tal desafio. Não apenas para diversificar o ensino, diferenciando-o do comumente oferecido, mas para 

oferecer aos estudantes, por meio destas tecnologias, um diferencial capaz de facilitar a aprendizagem destes. 

Neste sentido, corroboramos com Moran (2000, p.63) que afirma:  

 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso 

contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial.  

 

A princípio, sabemos que a sociedade contemporânea vive em constante transformação, principalmente 

no que concerne ao avanço tecnológico.  Pesquisas discutem os benefícios e as contribuições quanto ao uso de 

dispositivos tecnológicos digitais na construção do conhecimento, uma dessas pesquisas é a dissertação de 

mestrado de Sousa (2015)
76

, revelando a importância destes para o ensino e a aprendizagem. Sousa (2015 

investigou o jogo digital, com ênfase na contribuição para o processo de aprendizagem baseadas em jogos 

digitais.  

Ao observamos o interesse de alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública de ensino em 

nossos Estágios Supervisionados em utilizar os aplicativos disponíveis nos computadores do laboratório de 

informática da escola, refletimos sobre como trabalhar com tal interesse direcionando para o ensino da 

Matemática.  

Acreditamos que os jogos educacionais digitais de Matemática podem contribuir com o ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, entre eles, as quatro operações. Isto porque, muitos desses recursos 

contemplam o conteúdo que se deseja ensinar, mas de forma lúdica e divertida. Desse modo, analisaremos o 

Software TuxMath em nossa pesquisa, analisando suas ferramentas e seus princípios didáticos. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Jogos educacionais 
A sociedade atual está inserida em uma cultura tecnológica. A escola, por sua vez, tem um papel 

relevante quanto à formação de indivíduos para os desafios que esta cultura impõe. Com a inserção dos jogos 

digitais no âmbito educativo, Sousa (2015) apontam que há melhor mediação e trocas colaborativas de 

aprendizagem entre conteúdo e quem se educa por meio de tais ferramentas. Segundo Alves (2007), 

 

No que se refere ao cenário pedagógico, os games tornam-se espaços de 

aprendizagem para práticas colaborativas através de simulações marcadas por formas 

de pensamento não lineares que envolvem negociações e abrem caminhos para 

diferentes estilos cognitivos e emocionais. (ALVES, 2007, p. 151). 

 

Quando desenvolvidos para atender finalidades didático-pedagógicas, os jogos e softwares poderão 

contribuir com o ensino da Matemática, e possibilitar que o estudante desenvolva habilidades de forma mais 

interativa.  

Ainda sobre a utilização de jogos digitais como recurso metodológico e de aprendizagem, Gee (2006) 

discorre sobre o processo de aprendizagem baseado no uso de games. Neste tipo de jogo, busca-se fazer com que 

alunos estejam imersos em situações que podem se tornar reais interagindo de forma virtual, desenvolvendo 

competências e habilidades para a resolução de problemas. 

A utilização de novas tecnologias como recurso vem sendo discutida em diversas áreas de estudo, dentre 

elas, a educação. Um exemplo disto é a popularização de  computadores nas escolas com o intuito de promover o 

contato do aluno com a tecnologia. No que concerne ao ensino e aprendizagem das quatro operações, 

GONÇALVES (2015) afirma que a internet tem oferecido diversos jogos educacionais digitais, entre eles o Jogo 

dos números da Bruxa, Robô Lógico, Tabuada do Dino, dentre outros. 

                                                           
76
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Os jogos educativos baseiam-se no interesse que as crianças têm em brincar. Com isso, criam-se 

ambientes atraentes e lúdicos, que podem ser utilizados com intuito de estimular o desenvolvimento integral do 

aluno. Segundo Rizzo (1988), os jogos desenvolvem atenção, disciplina, autocontrole, respeito a regras e 

habilidades perceptivas e motoras. Podem ser jogados de forma individual ou coletiva, sempre com a presença 

do educador para mediar, orientar e problematizar o processo. Cabe ao professor observar e avaliar o 

desenvolvimento dos alunos, diagnosticando possibilidades e necessidades individuais, para produzir 

intervenções adequadas a cada estudante.  

Já os jogos educativos digitais são desenvolvidos para divertir os alunos e aumentar a possibilidade do 

processo de aprendizagem de conceitos, conteúdos e habilidades encaixadas no jogo. Um jogo digital pode 

proporcionar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e complexo, desse modo, esses jogos fornecem ao 

aluno um mundo imaginário no qual deverá se explorado pelos alunos para que eles possam aprender de forma 

significativa.  

         Os atributos inerentes aos jogos computadorizados que os torna motivadores são os desafios, a curiosidade, 

a fantasia. Esses jogos podem oferecer oportunidade para o aluno usar raciocínio lógico e habilidade de 

organização para resolver problemas de maneira mais agradável do que seriam vistos em um exercício comum. 

Os jogos educacionais digitais servem como estímulo, favorecendo a motivação para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. A interação com os jogos computadorizados mobiliza o interesse dos alunos, promove o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e a construção do conhecimento de forma prazerosa, a partir de um espaço 

de interação diferenciado para a atividade dos estudantes. (GELLER & SILVEIRA, 1998). Segundo CABRAL 

(2009, p.9), quando os alunos estão diante de situações lúdicas apresentam maior facilidade para aprender a 

estrutura lógica da brincadeira e também a estrutura matemática presente no jogo. 

 

Dimensões de análise de Softwares 

Ao trabalharmos com softwares educativos, devemos levar em consideração alguns pontos para 

analisarmos se os mesmos são, de fato, adequados para o objetivo que pretendemos alcançar. 

Para Silva (2015), softwares utilizados na Educação devem ser analisados quanto a sua 

Dimensão técnica: documentação, navegabilidade, interface, compartilhamento e memória da produção. 

Dimensão Didático Pedagógica: Interação, linguagem, acessibilidade, abordagem/diferencial e 

fundamentos pedagógicos. 

Tais pontos são importantes para que o professor possa avaliar o software enquanto um recurso didático. 

Desse modo, o mesmo deve atentar para as orientações de Silva (2015) para a dimensão Técnica: 

Quadro 1: Dimensões Técnicas de um software. 

Categoria Descrição 

Documentação Informações sobre o software, instruções de uso e descrição de 

suas ferramentas; 

Navegabilidade Se o software oferece opções de interromper, pausar, iniciar 

atividades; 

Interface Ambiente do jogo, som, imagem, textos, botões e animações; 

Compartilhamento e Memória da 

Produção 

Quando o software permite que o que foi feito nele possa ser 

baixado para um documento no computador do usuário ou quando 

o software permite que o usuário utilize documentos do 

computador no software; 

Fonte: Os autores. 

   

 

E a dimensão pedagógica 

Quadro 2: Dimensões Pedagógicas de um software. 

Categoria Descrição 

Interação Relação entre o usuário e o software. Se o software oferece 

feedback de qualidade e imediato, bem se o mesmo permite 

trabalho em grupo. 

Linguagem Se o software tem linguagem adequada ao público-alvo. 

Acessibilidade Se o software permite atendimento especializado para alguns 

usuários. 

Abordagem/Diferencial Ferramentas que permitem nova visão do conhecimento, diferente 

do lápis e papel. 

Fundamentos Pedagógicos Se o software é educacional, o  mesmo deve oferecer um apoio 

pedagógico ao professor sobre como deve ser trabalhado em sala. 

Fonte: Os autores. 
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  Essas dimensões de Silva (2015) irão nos auxiliar em nossa análise. Nos basearemos em tais preceitos 

para investigarmos e analisarmos o software por nós escolhido. 

  

 O TuxMath 

O jogo escolhido por nós foi o TuxMath. A escolha por tal software ocorreu por ele ser gratuito e fazer 

parte do pacote Linux, o qual é disponibilizado em todos os laboratórios de informática das escolas públicas. 

Este jogo solicita que os alunos resolvam problemas que envolvem as quatro operações matemáticas, 

distribuídas nas séries iniciais do ensino fundamental.   

O seu cenário consiste em cometas caindo sobre a cidade. Diante desta situação, os moradores tentam 

protegê-la. Para que isso aconteça, faz-se necessário resolver problemas matemáticos exibidos em cada cometa. 

O jogador digita o resultado e pressiona a tecla Enter, o que faz com que o disparo do laser destrua os cometas.  

O jogo tem níveis avançados, dependendo do desenvolvimento do estudante. O principal personagem 

deste jogo é o Pinguim Tux, cuja função é destruir os meteoros com sua arma de raio laser, que será ativada com 

as soluções dos problemas matemáticos expostos no meteoro.  

O TuxMath apresenta as ferramentas de escolha de nível e de pausar e pode trabalhar de uma até quatro 

operações. Não encontramos pesquisas que analisaram tal software, fato que aumentou nosso interesse em fazê-

lo. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O nosso trabalho baseia-se na pesquisa de Silva (2015). Para atingirmos nosso objetivo, dividimos nossa 

metodologia em três etapas: 

Escolha do software analisado: Para a escolha do software, observamos, em nosso Estágios 

Supervisonados, os jogos educativos que os estudantes mais utilizavam quando estavam no laboratório de 

informática da escola. Desse modo, chegamos a escolha do TuxMath; 

Familiarização do software: Estudo das ferramentas e utilização do jogo; 

Análise do software: Para a nossa análise, nos baseamos na pesquisa de Silva (2015), abordando os 

pontos das dimensões técnicas e pedagógicas; 

Concluídas as três etapas, unimos a teoria e os dados do software para a construção de nosso resultados e 

conclusões. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao analisarmos o jogo TuxMath, percebemos que o mesmo disponibiliza ao jogador escolher qual das 

quatro operações fundamentais da Matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) ele irá selecionar para 

iniciar o jogo. 

Podemos trabalhar operação por operação ou até mesmo misturando as quatro operações, a escolha será 

realizada pelos jogadores, podendo ser trabalhado na fase inicial, média e avançada.  

Partindo para uma análise mais detalhada, envolvendo as categorias das dimensões explicadas em nossa 

fundamentação, iniciaremos com a dimensão técnica do TuxMath. 

 

Documentação 
Referente à documentação, as informações estão disponíveis no endereço para download do aplicativo, 

http://tuxmath.br.uptodown.com/windows, tais como atualização que é 1.7 e  tamanho de 8.26 MB.  

 

Navegabilidade 
No que diz respeito à navegabilidade, o aplicativo possibilita flexibilidades para o usuário, permitindo 

escolher qual operação realizará naquele momento, ou seja, escolhe se irá resolver cálculo que envolve as quatro 

operações fundamentais da Matemática, até utilizar multiplicação e divisão de números negativos. A figura a 

seguir nos mostra o momento da escolha de uma das quatro operações matemáticas para poder iniciar o jogo: 

 

Interface 

 

A interface contempla na tela inicial escolher as seções dos conteúdos que será  acessados, 

possibilitando escolher uma das seções a ser trabalhada, ao escolher a seção o jogo iniciará,  apresenta animação 

sonora enquanto o jogador resolve contas matemáticas.  

Compartilhamento e Memória da Produção 
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A versão analisada não apresenta opção de gravar o jogo, ou seja, não permite que o jogador saia do 

jogo e depois retorne para continuar. O Aplicativo permite pausar o jogo, sem sair da tela, e logo após voltar a 

jogar. 

  

Quanto às dimensões pedagógicas do TuxMath, pudemos observar os seguintes pontos. 

 

Interação  

  

Como o TuxMath é um aplicativo no qual o jogador selecionará a seção a ser trabalhada para resolver 

os cálculos que estão expressos nos cometas, há um feedback quando o aluno acerta a resposta, o cometa é 

destruído, se o jogador erra o cometa continua caindo. No entanto, o feedback não é de qualidade, pois é mais de 

tentativas e erro e não faz o estudante pensar sobre o resultado da operação.  

 

Linguagem 

 

 O aplicativo tem uma linguagem de fácil acesso para jogadores que tenha noção das operações básicas, 

ou seja, o jogador irá selecionar a seção desejada, com isso, o jogo iniciará.  

 

Acessibilidade 

  

  O aplicativo não contempla esses elementos, o que pode ser considerado como um jogo que 

não considera pessoas com deficiência. Esse é um ponto a ser melhorado em tal software, pois inclusão é tema 

debatido em todas as áreas no momento. Se um software não permite tal possibilidade, excluí, de seu círculo, um 

grupo de crianças que frequentam escolas publicas e que seriam público desse jogo. 

Abordagem/Diferencial 

 

  O jogo apresenta um panorama para crianças porém,  o mesmo não chega a trabalhar com as 

estruturas aditivas, multiplicativas de modo a construir tais conceitos. Para jogar o aluno precisa já ter domínio 

das quatro operações fundamentais antes de inicia-lo. Por seu um aplicativo que exibe a conta aser trabalhada 

informando aos alunos se os mesmos acertaram ou erraram, sem segunda chance para fazer ou repensar, 

associamos tal atividade a exercícios de fixação, tais exercícios são comuns em aulas expositivas as quais 

estimulam exercício de repetição, estes exercícios tem lugar na escola tradicional, porém são importantes para 

um reforço do que foi visto em sala, em suma podemos analisar que as atividades do software não permitem que 

os estudantes criem novas possibilidades de respostas nem que os mesmos construam os conceitos abordados, 

sendo assim um software para exercício de fixação.  

 

Fundamentação Pedagógica  

 

O aplicativo apresenta guia de apoio para os jogadores em inglês, não há instruções/sugestões de 

atividades ou projetos a serem trabalhados em sala de aula por professor e alunos.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em nosso estudo, identificamos pontos positivos, tais como resolver cálculos que envolve as quatro 

operações de forma lúdica. Porém, partindo para uma análise mais completa, inferimos que o mesmo não 

possibilita uma construção de conceitos, tornando o jogo apenas um exercício de fixação.  

De acordo com os autores abordados neste trabalho especificamente Souza (2015), Silva (2015) e 

Cabral (2009), os software podem ser grandes aliados na sala de aula, permitindo que o professor aprofunde 

conteúdos, modificando sua metodologia. Mas para que isso ocorra é necessário que o software tenha um papel 

dominante no processo de aprendizagem. O tuxmath apresentou-se, em nossas análises, como um jogo 

recreativo, sem oferecer maiores auxílios para a educação. 

O jogo não apresenta nenhuma orientação ao professor de uso. Um guia de como trabalhar com tal 

software em sala de aula é de extrema importância, visto que que trata-se de software que diz-se educativo. 

Software educativos devem ter uma finalidade para a educação e sala de aula e apresentar um guia de orientação 

que oriente o uso desse software por parte dos professores é um parte imprescindível de um jogo educativo. 

Desse modo, concluímos que apesar do jogo ser uma potencial ferramenta, ele, por si só, não oferece 

recursos para a construção dos conceitos os quais se propõe a tratar. O professor precisa de um planejamento 
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detalhado para saber inserir o software em um momento adequando da aula. O tuxmath, assim como qualquer 

outro software, precisa que o professor oriente os estudantes dentro de um plano de aula para que tenha-se um 

resultado esperado. 

Para futuras pesquisa, sugerimos que o tuxmath seja testado em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental e 

ensino médio para ifentificar possíveis diferenças na aplicação do software entre esses dois grupo. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns elementos e reflexões oriundos do 

estágio supervisionado na licenciatura em Pedagogia, realizado em uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental 

em uma escola municipal de Santana do Ipanema – AL. Para a concretização do mesmo fora necessário, 

preliminarmente, uma compreensão acerca do estágio enquanto “campo de conhecimento” (PIMENTA; LIMA, 

2005) em que se dá mediante intervenção em uma realidade concreta, permeada por fatores sociais diversos, 

necessitando assim, de um olhar sobre suas influências na escola e na vida dos sujeitos que a compõe. Após essa 

etapa, que se realizou na universidade, empreendeu-se o processo de caracterização do espaço escolar, visando 

perceber acontecimentos/eventos que nos ajudasse na formulação da proposta de intervenção. Em seguida, e com 

a proposta em mãos, executou-se a mesma durante 4 (quatro) momentos. Os resultados evidenciam que os 

estudantes são ávidos por coisas novas, principalmente as relacionadas às áreas artísticas, de modo que durante a 

vigência do projeto os mesmos participaram de todas as atividades que, por sua vez, trabalhava com a 

possibilidade de criação de estratégias didáticas através da música. Oportunizou-se também uma vivência 

concreta junto ao campus universitário da UNEAL, visando apresentar outros lugares que não à escola, espaços 

estes de aprendizagens e construção de conhecimentos e também como um futuro próximo, a ser almejados pelas 

crianças.  

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado em Pedagogia. Leitura e escrita. Música nos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

A look at the supervised internship in the initial years of Elementary 

School, in the Alagoan sertanejo school context 

 

ABSTRACT : The present work has as objective to present some elements and reflections from the 

supervised stage in the degree in Pedagogy, realized in a class of 4th year of Elementary School in a municipal 

school of Santana do Ipanema - AL. In order to achieve this, preliminary understanding of the stage as a "field of 

knowledge" (PIMENTA; LIMA, 2005) was necessary, through intervention in a concrete reality, permeated by 

diverse social factors, thus necessitating a look at their influences in school and in the lives of the subjects that 

compose it. After this stage, which was held at the university, the process of characterization of the school was 

undertaken, aiming to perceive events / events that would help us in formulating the intervention proposal. Then, 

and with the proposal in hand, the same one was executed during 4 (four) moments. The results show that the 

students are eager for new things, especially those related to the artistic areas, so that during the project period 

they participated in all activities that, in turn, worked with the possibility of creating didactic strategies through 

from music. There was also a concrete experience at the university campus of UNEAL, aiming to present other 

places that are not to the school, these spaces of learning and construction of knowledge and also as a near 

future, to be desired by children. 

 

KEYWORDS: Supervised Pedagogy. Reading and writing. Music in the early years of elementary 

school. 
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INTRODUÇÃO 

 O estágio nos Anos Inicias do Ensino Fundamental do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Alagoas (UNEAL) é a segunda experiência que os graduandos têm efetivamente como “docentes”. É neste 

momento que há um contato profícuo com o cotidiano da sala de aula e mais especificamente, com crianças de 6 

(seis) a 10 (dez) anos. Assim, é também nesse espaço de tempo que alguns estudantes optam por não 

continuarem no curso devido a uma não afinidade com a área, pois, ao se verem futuramente como professores 

efetivos e visualizando de antemão a complexidade que envolve a área, desistem. No entanto, há aqueles que se 

identificam logo de início e defendem a possibilidade de atuação, e já durante as duas disciplinas que precedem o 

estágio já conseguimos perceber quem são esses sujeitos que anseiam estar em uma sala de aula com crianças, de 

modo que “o amor” propalado chega a transcender a vertente pedagógica e parte para uma dimensão familiar 

(próxima).  

Nesse sentido, constitui-se em um relato de uma experiência vicária com/nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, durante o estágio supervisionado, no espaço escolar sertanejo alagoano. Inicialmente, situaremos a 

concepção de estágio perfilada antes, durante e depois do mesmo, em seguida contextualizamos o lócus em que 

se deu a experiência e depois finalizaremos com o relato de toda a trama urdida com as crianças, mostrando as 

reações diante das atividades propostas, o olhar sobre os estagiários e depois apresentamos como finda essa 

“prosa”.  

 

ALGUMAS RELFEXÕES ACERCA DO O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  

 

 Pimenta e Lima (2005) defendem a tese do estágio como “campo de conhecimento”, ou seja, produz-se 

nas interações entre os cursos de formação inicial e as múltiplas realidades onde se desenvolvem as práticas 

educativas (idem, p.6). Criticam os currículos de formação de professores que segundo afirmam “[...] têm-se 

constituído em um aglomerado de disciplinas, isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a 

realidade que lhes deu origem.” (idem, p.6). Além disso, analisam a falsa dicotomia entre teoria e prática, e os 

discursos acadêmicos que advogam haver uma dissociação entre essas duas categorias. Defendem o estágio 

como práxis, e como possibilidade investigativa e interventiva “[...] na vida da escola, dos professores, dos 

alunos e da sociedade.” (idem, p. 7).  

 Diante disso, percebe-se que o estágio é um momento ímpar para o estudante situar-se da complexidade 

que permeia o ato de ensinar e aprender. Ao chegar à realidade ao qual atuará o mesmo precisa se inteirar de 

toda a estrutura que rege o ambiente, como por exemplo, as características físicas da instituição, os processos 

gestores, as concepções de infância e aprendizagem que norteiam as práticas pedagógicas, bem como de 

currículo. Além disso, terá que movimentar todas as leituras já realizadas para iluminar sua ação e a partir disso, 

construir outros caminhos pedagógicos intrínsecos a realidade concreta em que está inserido.  

 Nesta perspectiva, compreender o estágio como elemento fundante da formação inicial é o primeiro 

passo para se estabelecer um ordenamento das ações, e fugir a lógica da “imitação de modelos” (PIMENTA; 

LIMA, 2005). Desse modo, adotamos como horizonte a concepção de estágio como possibilidade formativa e 

ressignificadora da prática, que se (re) faz através da pesquisa.  
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 Com base nesse entendimento, as autoras aludidas acima defendem a pesquisa como eixo central do 

estágio, de modo que este também se constitui como um lugar privilegiado para a realização de investigações 

sobre as práticas escolares. Desse modo, sendo a teoria uma explicação provisória da realidade que tem como 

objetivo iluminar os cenários em que são tecidos os processos escolares como um todo, é através dela que é 

possível se aproximar da escola com um olhar “crítico e reflexivo” (PIMENTA; LIMA, 2005). Esses dois 

aspectos são cunhados no texto das autoras para ilustrar as atuais discussões no campo educacional a respeito do 

estágio. Nesse sentido, vale ressaltar que a chegada no ambiente escolar deve obedecer a uma série de 

procedimentos para que não se caia em um discurso falacioso e desenraizado das múltiplas facetas que permeiam 

a escola, a exemplo de seus problemas estruturais, políticos, econômicos, etc. (idem). 

 Assim, durante o estágio os estudantes precisam vivenciar alguns aspectos que condigam com sua 

futura profissão, por exemplo: traçar uma linha que permita examinar as discussões atuais a respeito da escola e 

da realidade, buscando avaliar as peculiaridades presentes no espaço de atuação. Com isso, espera-se formar 

“[...] um profissional pensante, que vive num determinado espaço e num certo tempo histórico, capaz de 

vislumbrar o caráter coletivo e social de sua profissão” (PIMENTA; LIMA, 2005, p.15). 

 Diante disso, o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Uneal (Universidade Estadual de 

Alagoas), define o estágio como sendo  

[...] componente obrigatório na formação do profissional docente, onde o aluno estagiário 
assume uma posição teórica para o desenvolvimento de suas ações e se integra à prática, 
devendo ocorrer junto às escolas e unidades educacionais nas atividades de observação, 
participação, regência e propostas de intervenção (execução) em todo trabalho educativo, 
fundamentado por teorias pedagógicas para responder aos problemas decorrentes das 
experiências vivenciadas (PPC DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2012, p. 38).  

 Concernente ao que discutíamos anteriormente, a concepção de estágio adotada pelo Curso de 

Pedagogia vai ao encontro do que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (CNE/CP 

05/2005, de 13 de dezembro de 2005), quando este afirma que o profissional habilitado com o grau de 

Licenciado em Pedagogia precisará ser capaz de articular teoria e prática, visando o desenvolvimento de 

aprendizagens e processos gestores nos múltiplos espaços sociais, especialmente na educação infantil, anos 

iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas do Normal Médio e na gestão escolar, assim como em 

experiências de educação não-formal.  

 De posse desses elementos, podemos inferir que as ações engendradas durante o estágio mobilizam não 

apenas estudantes, mas professores orientadores, professores supervisores e demais profissionais que compõem 

as escolas e universidades. Após essa etapa, que envolve estudo, organização, planejamento, desenvolvimento de 

estratégias de ação, é necessário que os centros formadores de professores, juntamente com as escolas parceiras, 

façam o movimento de reflexão do processo em busca de apreender as lacunas ainda presentes e quais as 

influências na escola e na sala de aula das atividades propostas pelos estagiários, a fim de aprofundar adiante, 

num movimento dialético de pensar e repensar a educação, as possibilidades interventivas.   

3 CONTEXTUALIZANDO O LÓCUS DO ESTÁGIO 

 Este trabalho se constitui em um relato de experiência vivenciado durante o estágio supervisionado no 

4º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, após situar a concepção de estágio seguida nesse trabalho, 

pretendemos contextualizar neste tópico a escola em que se desenvolveram as atividades, bem como fazer uma 

breve apresentação dos sujeitos que participaram diretamente desse processo, ou seja, as professoras 

supervisoras e as crianças. Mas, antes disso, apresentaremos como se deu todo percurso de aproximação da 
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escola e dos sujeitos, assim como suas fases constitutivas, a saber: aulas na universidade para aprofundamento de 

conceitos e compreensão da finalidade do estágio, caracterização das escolas e da sala de aula, socialização na 

universidade dos achados e a construção do projeto de intervenção, culminado em sua posterior execução. 

 Assim, os estudos teóricos precedentes têm como finalidade precípua o olhar sobre os múltiplos 

movimentos teóricos acerca das realidades práticas que precisam ser foco de observações, e também das 

possibilidades de intervenções.  

 Após essa etapa na universidade, os estudantes são encaminhados às escolas para o segundo momento, 

que consiste na caracterização destas. Essa atividade objetiva a compreensão física da instituição, seus espaços e 

funções, como as crianças circulam e desenvolve suas atividades. 

 As observações na/da sala de aula segue um roteiro próprio, a fim de perceber e captar a rotina 

estabelecida, para a priori construir um projeto que coadune com tais proposições.  

 Realizada essa fase, cabe aos estagiários socializar as informações no lócus universitário, nesse 

momento são aventadas as possibilidades interventivas. Ao encerrar as discussões, os discentes precisam 

elaborar as propostas de acordo com a proposta pedagógica da escola e, ao finalizar, os mesmos encaminham-se 

as salas de aula para executarem os planos de ação, tudo isso é acompanhada pelo/a professor/a orientadora e 

também pelas professoras supervisoras. Dito isso, abaixo contextualizamos a escola e sala de aula em que foi 

desenvolvido o projeto de intervenção. 

 

3.1 A escola 

 A Escola Municipal de Educação Básica está localizada na cidade de Santana do Ipanema, médio sertão 

de alagoas, e foi fundada no ano de 1989, através do Decreto-Lei nº 33.401. Funciona nos turno matutino e 

vespertino, ofertando: Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. No ano em que foi realizado o 

estágio (2017.1) havia na escola um total de 246 crianças matriculadas, sendo 41 na Educação Infantil e 227 no 

Ensino Fundamental, não foi identificado crianças com deficiência na sala ao qual estávamos, no entanto, na 

escola, segundo a coordenadora em entrevista concedida para a realização da caracterização da escola, há 3 (três) 

(duas com deficiência intelectual e 1 auditiva) e são atendidas na sala de recursos específicos, o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado).  

 Quanto ao espaço físico da instituição, a mesma conta com 01 (uma) secretaria, que também é sala de 

direção, ou seja, tem dupla função, 01(uma) sala de professores, 01(uma) biblioteca, 01(uma) cozinha, 07 (sete) 

salas de aula, 01 (uma) sala de multimídias, 03 (três) banheiros e 01 (um) pátio aberto. De início é possível 

antever que a instituição não se apresenta como um espaço adequado para atender a crianças na faixa etária de 4 

e 5 anos. Aliás, de acordo com os membros da instituição, a mesma (a escola) não foi construída para ser uma 

escola, atualmente é um imóvel alugado para tal função, e durante esse itinerário sofreu algumas adaptações.  

 De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP), as crianças atendidas são do próprio bairro, com 

raras exceções de algumas que são oriundas de outros espaços mais afastados. Isso se deve, de acordo com a 

Coordenadora Pedagógica, ao prestígio que a escola possui na cidade, como sendo a que detém o maior IDEB 

(4.3). Segundo o diagnóstico realizado para a elaboração do último PPP, o nível sócio-econômico das famílias 

vem progredindo gradativamente, pois muitos dos seus moradores possuem empregos no comércio, outros são 

beneficiários do Programa Bolsa Família, e/ou outros relativos à Assistência Social (PETI, por exemplo).  
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 Diante dessa realidade posta, pode-se inferir que se trata de uma escola pequena que foi pensada, 

inicialmente, para o atendimento a crianças em nível do ensino fundamental.  

 

3.2 A turma “A” matutino 

 A sala é pequena, e não apresenta conforto; há uma boa luminosidade, porém não oferece ventilação 

adequada. A professora é efetiva e graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas, Campus 

Santana do Ipanema, e especialista em Inspeção Escolar pela faculdade Pio Décimo. Atua há 9 anos no 

magistério e na escola Durvalina, há 3 anos.  

 Em relação aos estudantes, estes somam 21, destes 12 são meninas e 9 meninos. Apenas 1 desses mora 

no bairro da escola, e os demais residem em outros espaços da cidade, e na zona rural. Suas experiências 

escolares anteriores estão mescladas entre escolas privadas e públicas; todos pertencem à classe média baixa.  

 Na turma há uma aluna com necessidade especial, de modo que não escreve frases autorais, apenas do 

quadro, e também não ler. Apresenta comportamento ríspido e demonstra resistência quanto à realização de 

algumas atividades. Encontra-se, de igual modo, em distorção idade-ano (a mesma tem 12 anos). Outro caso 

particular é um menino de 9 anos que ainda não consegue ler e apresenta um comportamento sisudo, em alguns 

casos mostra-se arredio e não realiza os exercícios. Segundo a professora, “ele é muito preguiçoso”.  

Diante desses olhares, fora observado que as crianças apresentam grandes potenciais de avançar. 

Percebeu-se um gosto peculiar pela área artística e assim sendo, pensamos em articular esse campo com os 

conteúdos curriculares do ano em que se encontram.  

 

 

 “A MÚSICA ENTRA EM CENA”: CRIANDO ESTRATÉGIAS LÚDICAS DE 

LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DA MUSICALIDADE 

 

 A partir da homologação da Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008, a música tornou-se componente 

curricular obrigatório nas escolas de Educação Básica. No entanto, as principais manifestações para direcioná-la 

ao âmbito educacional, ocorridas no Brasil foram realizadas por volta dos anos 1854, desde então, durante este 

percurso houve diversas transformações que resultaram nessa conquista. 

 Diante deste contexto histórico institucionalizado, cultural e social que a música representa em todo 

território brasileiro e na vida das pessoas, a escola é mais um espaço propício para sua transmissão, uma vez que 

possibilita ao estudante uma aproximação de sua realidade e contato com o mundo que está a sua volta para 

aquisição também de novos conhecimentos. Penna (2008, p. 155) propala que a música tem:   

[...] uma intensa presença na vida cotidiana, em função dos meios técnicos disponíveis na 
atualidade, que geram, inclusive, novas formas de vivência musical. A educação musical 
precisa, então, responder de modo produtivo a essas questões, para que seja capaz de 
estender e intensificar a sua presença na prática escolar, conquistando uma maior valorização 
social (PENNA, 2008, p.155). 

 

 Nesta perspectiva, durante o estágio realizado em uma turma de 4º ano em uma escola pública, foi 

possível perceber a grandiosidade de se trabalhar com a leitura e a escrita envolvendo a música como 

instrumento facilitador para a aprendizagem das crianças. Diante disto, foram realizadas quatro intervenções, 
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com aulas direcionadas em salas e apenas uma em espaço não escolar. Na primeira intervenção buscou-se 

evidenciar os diversos tipos de moradias, e uma compreensão por parte dos mesmos em relação às diversidades 

presentes em um espaço social. Essa atividade fora proposta a partir da música “a casa” do compositor Vinícius 

de Morais. Como conteúdo curricular foi trabalhado: leitura, escrita e música.  

 A priori, relacionou-se o conteúdo da música trabalhada com as possibilidades da área das artes visuais, 

a exemplo das dobraduras, desenhos, pinturas e colagens. 

 No decorrer destes momentos, identificamos a necessidade de se trabalhar com atividades que 

exigissem a escrita, ou seja, a produção autoral, pois os mesmos apresentavam gritantes e profundas dificuldades 

textuais escrita. Para tanto, foi eleito o gênero musical “paródia” como forma lúdica de construir com os 

educandos. Sobre isso Machado (2015, p.12) conceitua paródia como:  

[...] A modificação da letra original de uma música, ela é utilizada, por exemplo, em campanhas 
eleitorais, para que os eleitores memorizem as informações como número e siglas de um 
candidato, em propagandas de produtos, serviços com o objetivo de divulgá-los [...], ou seja, a 
intenção da paródia é ironizar uma situação utilizando-se neste caso de uma música que já é 
conhecida pra isso o importante é optar por parodiar músicas que sejam conhecidas pelo 
público a ser atingido, o que facilita alcançar o objetivo (MACHADO, 2015, p.12). 

 

Partindo deste pressuposto, inovamos a nossa metodologia com a paródia para intensificar momentos 

criativos entre a leitura e a escrita. Na segunda intervenção, iniciou-se apresentando as características deste 

gênero textual e mais uma vez foi levado um vídeo com crianças cantando a música oficial “se essa rua fosse 

minha”, em ritmo de rock. De início, para um melhor andamento das atividades dividimos a turma em dois 

grupos: um foi pra o térreo da instituição juntamente com a estagiária e os demais ficaram na sala com o outro 

estagiário. Com isso, para que as atividades ficassem mais intensas as equipes foram subdivididas em grupos 

menores. Porém, essa atividade não chegou a ser concluída neste dia devido às dificuldades de escrita existentes 

que os discentes demonstraram. Mesmo a maioria dos estudantes apresentando competências na leitura é 

possível identificar a complexidade que eles têm ao escrever. 

No tocante a está observação, no dia posterior seguimos com a mesma proposta dando continuidade a 

paródia e diante disso, foram feitas as organizações anteriores dos grupos. Na medida em que os mesmos iam 

terminando, ensaiavam para fazer as apresentações em sala. Sendo que a maioria dos estudantes foram 

apresentar suas produções na frente da sala o que representa algo significativo na própria aprendizagem, de 

modo que possibilita a troca de saberes entre discente/discente estagiário/discente discente/estagiário. Para 

Teixeira (1999, p. 26):  

É na discussão com os colegas que a criança exercita sua opinião, sua fala, seu silêncio, 

defendendo seu ponto de vista. O trabalho em grupo, portanto, estimula o desenvolvimento do 

respeito pelas idéias de todos, a valorização e discussão do raciocínio; dar soluções e 

apresenta questionamentos, não favorecendo apenas a troca de experiência, de informações, 

mas criando situações que favorecem o desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do 

respeito mútuo entre os alunos, possibilitando aprendizagem significativa. A relação com o 

outro, portanto, permite um avanço maior na organização do pensamento do que se cada 

indivíduo estivesse só. 

 Para encerrarmos estes momentos de intervenções, planejamos uma aula extraclasse que aconteceu na 

UNEAL- Universidade Estadual de Alagoas. Antes desse momento, elaboramos ofícios para a escola e para os 

pais para que o desenvolvimento deste viesse acontecer. Durante esta aula os discentes foram orientados dos 

objetivos e dos procedimentos. Ao chegar à Universidade foi realizado passeios para conhecer toda a estrutura 

física da instituição. Em seguida, fomos a uma sala de aula para fazermos o levantamento das percepções que os 
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estudantes tiveram.  

Logo após, nos direcionamos novamente à escola para os discentes construírem textos que refletissem a 

experiência vivida. Percebeu-se que essa atividade contribuiu muito para a aprendizagem dos discentes, sendo 

que no decorrer das correções identificamos a escrita de muitas palavras, por vezes incoerente, de acordo com a 

língua padrão culta. E com isso, significa dizer que as intervenções surtiram efeitos nas áreas cognitivas desses 

estudantes, e que o trabalho pedagógico voltado para esse fim permitiu dinâmica e ludicidade, uma vez que 

entendemos as várias possibilidades também de se trabalhar no contexto diferente da sala de aula que aproxima 

os educandos de maneira mais concreta para desenvolver suas competências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O texto ora exposto traz a lume elementos teórico-empíricos a respeito do estágio supervisionado na 

licenciatura em Pedagogia. A realidade aqui transposta diz respeito a uma escola localizada no médio sertão de 

Alagoas. A partir da aproximação com o lócus pode-se perceber, entre os discentes, um gosto peculiar pela área 

artística, de modo que ao ficarem diante de situações de incitação da criatividade, conseguiam relacionar 

conteúdos ora trabalhados de maneira dinâmica e prazerosa.   

 Assim, e partindo desses fatos, elencou-se 4 intervenções mediatizadas pela música, focalizando, de 

igual modo, outras experiências. Para tanto, criou-se diversas estratégias de aproximação com os estudantes e 

também diferentes modos de se trabalhar os conteúdos. Como resultado desse trabalho ficou evidente que é 

preciso conceber as práticas pedagógicas como ato de criação, de inventividade, pois como demonstrado no 

artigo às crianças apreciam coisas novas, divertidas em que são conclamadas a participar, requerendo delas um 

maior domínio de conteúdos e trabalho em equipe.  

 Outro dado interessante foi o “antes” e o “depois” da aula extraclasse. O que se notou foi uma mudança 

significativa nos comportamentos, de modo que as atitudes de indisciplina foram reconfiguradas em interesse 

constante. Alunos que antes não viam sentido em realizar determinada tarefa, após a experiência conseguiam 

estabelecer conexão com o visto e aprendido. Desse modo, defende-se a necessidade premente de se oportunizar 

experiências concretas, em que os discentes possam perceber e fazer ligações com o teorizado e o praticado e 

que o dia a dia está repleto de coisas fascinantes e inexploradas.  

 O estágio enquanto elemento essencial da licenciatura oportunizou um contato maior com o cotidiano 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, percebendo neste, acontecimentos que nos desloca a pensar sobre as 

múltiplas dimensionalidades que permeia esse nível de ensino, a exemplo dos planejamentos, procedimentos, 

estratégias didáticas, registros e avaliação.  

 Destarte, defende-se aqui a imprescindibilidade desse momento formativo, não devendo ser realizado de 

forma a cumprir com o prescrito em documentos legais, ou seguir a radicalidade dos projetos, mas sim partir de 

fatos, vivências e realidades concretas, ou seja, ir até o chão da escola e contribuir efetivamente em sua 

dinâmica, sem jamais interromper seu fluxo. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir os resultados do projeto de extensão “As 

Potencialidades do uso das Mídias Sociais por Crianças e Adolescentes” (Edital Proccaext/Proex/UFAL 206-

2017), realizado em duas escolas públicas do município de Santana do Ipanema de agosto de 2016 a agosto de 

2017, numa perspectiva de pesquisa de campo com aprofundamento teórico para contextualizar e entender 

melhor a forma de atuação necessária. O projeto apontou em salas de aula os riscos recorrentes, indicando 

instruções para o uso de forma adequada para a faixa etária, com o desenvolvimento de diferentes habilidades, 

mas com os cuidados necessários. Para isso, baseamo-nos para a parte prática a partir de pesquisas sobre o uso e 

a apropriação destas ferramentas de internet, casos de Fantin
 
(2016) e Rüdiger (2016). Neste artigo, trataremos 

da experiência desenvolvida com os estudante do 9º ano da Escola Municipal de Educação Básica Maria 

Nepumoceno, do povoado Areia Branca, pertencente ao município de Santana do Ipanema-AL. 

PALAVRAS CHAVE: sites de redes sociais, cuidados, crianças. 

Use of social midia by students: an extensionist experiencie in the village 

Areia Branca-AL 

ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss the results of the extension project “The Potentialities 

of the Use of Social Media by Children and Adolescents” (Edital Proccaext/Proex/UFAL 206-2017), carried out 

in two public schools in the municipality of Santana do Ipanema de August 2016 to August 2017, from a field 

research perspective with a theoretical background to contextualize and better understand the form of action 

required. The project pointed out recurring risks in classrooms, indicating instructions for use appropriately for 

the age group, with the development of different skills, but with the necessary care. For this, we base to the 

practical part from research on the use and appropriation of these internet tools, cases of Fantin (2016) and 

Rüdiger (2016). In this article, we will deal with the experience developed with the students of the 9th grade of 

the Municipal School of Basic Education Maria Nepumoceno, in the village Areia Branca, belonging to the 

municipality of Santana do Ipanema-AL. 

KEYWORD: social networks, care, children. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, as mídias sociais têm ocupado lugar de grande destaque entre os jovens e 

adolescentes, com surgimento de uma chamada “geração digital” que usam especialmente mensageiros 

(Messenger e Whatsapp) e os sites de redes sociais (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.). 

Devido ao uso frequente dessas redes alguns problemas também surgiram. De um lado, tendo em vista 

que mensagens são trocadas instantaneamente, surgiu uma nova ortografia. Além disso, tantas informações 

disponíveis podem ser utilizadas de forma maldosa, deixando-os vulneráveis aos crimes virtuais, como vemos 

dentro da realidade do Sertão, que apresenta casos de pornografia de vingança e bullying virtual. 

A partir destas preocupações desenvolvemos o projeto de extensão, Edital Proccaext/Proex/UFAL, “As 

Potencialidades do uso das Mídias Sociais por Crianças e Adolescentes”, aplicando em duas escolas públicas do 

município de Santana do Ipanema, do sertão de Alagoas. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Após a realização do processo de extensão, entende-se esta etapa de relato das atividades a partir de uma 

perspectiva de pesquisa de campo, com aprofundamento teórico a partir de bibliografia que trata do setor, casos 

de Rüdiger (2016) e Fantin (2016), que nos ajudam na contextualização do objeto de estudo observado e 

trabalhado com os estudantes do 9º ano da EMEB Maria Nepomuceno. 

Assim, neste artigo, apresentaremos o resultado da experiência extensionista realizada na direção da 

Escola Municipal de Educação Básica Maria Nepumoceno, localizada no povoado Areia Branca (Santana do 

Ipanema-AL, partindo de uma discussão teórica sobre uso e apropriação de mídias sociais, especialmente por 

crianças e adolescentes, para, posteriormente, apresentar os resultados na localidade trabalhada no projeto, que 

teve duração de agosto de 2016 a agosto de 2017. 

 

 

Evolução das tecnologias digitais de comunicação 

 

A comunicação é uma das coisas mais importants para o ser humano, o que o define enquanto ser social. 

Ela se transformou ao longo do tempo especialmente pelo avanço tecnológico. Assim, novas linguagens surgem, 

outras são reformadas, novas formas de expressão são criadas. As mudanças mais recentes, com grande impacto 

em diferentes áreas: sociais, políticas e econômicas, foram com a aplicação da internet. 

Até pouco tempo atrás, a maioria de nós éramos somente telespectadores, pessoas passivas quanto à 

escolha do que assistir, onde e quando, tendo em vista de se tratar de uma comunicação unidirecional, restrita e 

limitada. Restringindo assim a forma como aprendíamos e interagíamos com o mundo, seja através de notícias 

ou entretenimento. No caso do Brasil, eram poucos os que tinham acesso à internet nas últimas duas décadas, por 

exemplo. As formas de contato e de convivência eram muito diferentes das de hoje. 

No passado, a televisão comprimiu a experiência e a reduziu a simples imagem 

eletrônica, como o rádio e o telefone haviam feito eletricamente antes com a palavra. 

Hoje, a mídia digital interativa, especialmente quando Comunicação, Cultura e 
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Mídias Sociais se torna portátil, assim procede em relação a nós mesmos, ao criar 

um não lugar ao mesmo tempo para o corpo e a ação do sujeito social (RÜDIGER, 

2016, p. 47-48). 

Com a popularização da internet, e da mesma forma dos dispositivos surgidas a partir dela, criou-se uma 

nova forma de comunicação, mais rápida e interativa, pois é possível fazer ligações de áudio e vídeo, enviar 

fotos, compartilhar arquivos, dentre outros, e nesse meio digital surgiu também uma nova forma de escrita. 

Como afirma Fantin (2016, p. 14): 

Não há como negar certas modificações que os dispositivos móveis e a internet 

propiciaram em certas práticas culturais, por exemplo, nos processos de leitura-

escrita e suas competências. Se a leitura clássica seguia a lógica da 

argumentação/análise/síntese – considerada como características do pensamento 

causal, da cultura clássica grega –, a lógica de leitura contemporânea (como, por 

exemplo, hipertexto, hipermídia) nem sempre é tão linear assim e as aprendizagens 

decorrentes envolvem outras competências, como resolução de problemas, 

multitasking, decisões rápidas e “superficiais”, consideradas características das 

mídias digitais. 

No Brasil, essa forma de escrita foi primeiramente chamada de “internetês”. Termo usado para se referir à 

forma como os jovens escreviam na internet, de forma abreviada, ou da mesma forma como as palavras são 

faladas, e acompanhada de vários símbolos, justamente por causa do caráter rápido e instantâneo da internet. 

Atualmente, esse termo foi esquecido, mas essa forma de escrita não. Sendo vista com uma certa 

preocupação, principalmente por sermos uma nação onde culturalmente não temos o hábito de ler e usamos 

bastante a internet. Uma preocupação importante que só este caso alerta é para a necessidade de adaptação entre 

os diferentes espaços de uso da linguagem, afinal a forma de escrita realizada no âmbito da internet não pode ser 

a mesma da que fazemos em outros espaços sociais de produção, casos do trabalho e da escola. Sobre isso Fantin 

(2016, p. 9) afirma: 

Se alguns dispositivos digitais são considerados “autoalfabetizantes” em seus níveis 

mais básicos, e a criança aprende sozinha a operar seus códigos, em uma visão mais 

ampla do que significa estar alfabetizado/letrado hoje, e na perspectiva da leitura 

crítica, autoria e produção responsável – como é a da mídia-educação –, isso não 

seria suficiente.  

O acesso às mídias sociais se dá pelo computador, mas especialmente com os smartphones, que 

representam a evolução dos telefones celulares, garantindo mobilidade, mas também acesso a aplicativos e 

ferramentas de internet as mais diversas e praticamente todo o tempo. É tendo em vista esse fácil acesso, quase 

sempre com o objetivo de utilizar as mídias sociais, que se percebe a importância de estudar o comportamento 

dos usuários, bem como alertar sobre os riscos e cuidados. 

É importante afirmar também sobre o assunto que é a partir dos nossos dados, analisados por algoritmos, 

que as empresas de internet conseguem lucrar a ponto de se tornarem as de maior valor de marca do mundo nos 

últimos anos. Fazemos sua utilização como se tratasse de um ambiente livre e disponível para utilização de 

qualquer pessoa, sem considerar o conjunto de informações pessoais, entre dados individuais a gostos, 

difundidos para a melhorar aglomeração das características de consumo, de maneira a direcionar melhor a 

publicidade. 

O Facebook e outras redes exploram o trabalho de geração de conteúdos feito mais 

ou menos gratuitamente pelos seus usuários ao abrirem uma conta nas suas 

plataformas. Vende espaços de publicidade para atingir estes usuários, sem lhes dar 

uma remuneração condigna, e viola sua privacidade e direitos. Capitaliza ainda 
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mais, explorando os demais contatos que eles fazem na rede e acumulando 

informações a seu respeito que, depois de processadas, são vendidas a empresas de 

marketing para uso dentro e fora da internet (RÜDIGER, 2008, p. 38). 

Para se ter uma ideia, a média de uso da internet em Alagoas, a partir de dados de 2015 (BRASIL, 2015), 

é de 4h30 por dia; 67% das pessoas usam para entretenimento, com 83% utilizando o Facebook e 58% 

WhatsApp. Quantas pessoas entendem sobre vigilância em rede, repasse de dados e os riscos de o uso e a 

apropriação da internet, descoladas de uma maior informação sobre cuidados? Imagina para quem está em 

formação social, como crianças e adolescentes? 

 

 

Descrição da aplicação e dos resultados na EMEB Maria Nepomuceno 

 

As crianças e adolescentes, na maioria das vezes têm medo de ter contato com conteúdo mais 

complicados, uma vez que não sabem lidar com eles. Mas, em alguns casos, pela curiosidade própria da idade, 

acabam por pesquisar ou fazerem coisas desse tipo. Através das mídias sociais, este grupo etário pode ter acesso 

desde comunidades que acrescentam e auxiliam no aprendizado escolar a vídeos com cenas de crimes sendo 

praticados. Além disso, o que pode ser ainda pior, podem estar até se expondo a pessoas mal-intencionadas. E é 

nisto que reside alguns dos vários riscos que a internet pode acarretar à vida de muitos jovens. 

O problema básico é que a maioria, inclusive adultos, sabe mexer nas mídias sociais, e até produzem 

conteúdo para estas, mas apresenta limites para explorar a tecnologia para além dos usos sociais, como no caso 

da utilização do computador para auxiliar na vida escolar. Se colocados para utilizar outras plataformas, como 

para realização de trabalhos escolares, não conseguem entender seu funcionamento, sentem dificuldades ou 

ficam desconcentrados pelas abas de outras páginas da internet. 

As primeiras atividades na EMEB Maria Nepomuceno foram os contatos com a direção da escola e, em 

seguida, com os docentes de diferentes disciplinas. De março a julho de 2017 o trabalho foi realizado 

diretamente com as turmas, com auxílio de alguns docentes. Para realizar a escolha da turma, e também para 

verificar o perfil de uso das mídias sociais pelos estudantes, a primeira ação em sala de aula foi a realização de 

uma série de perguntas – dentre as quais, nível de acesso diário, acompanhamento, hora de dormir e uso da 

internet para fins escolares –, ainda sem acompanhamento metodológico, nas turmas dos 7º, 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental. Delas, a do 9º ano foi a que deu mais informações “preocupantes” para o que nos 

interessava trabalhar, pois quase todos usam as mídias sociais com muita frequência, a ponto de ter alunos que 

dormem muito tarde mesmo tendo que acordar bastante cedo – numa idade que são necessárias 8h de sono 

diárias – e poucos têm ou tiveram acompanhamento de seus responsáveis. 

Do ponto de vista de ensino, para pesquisa escolar, devido à falta de livros na biblioteca da escola, são 

utilizados sites na web, porém as buscas são feitas de modo incorreto, problema visto até no Ensino Superior, 

casos de buscar fontes não muito confiáveis ou a realização de uma busca imprecisa, com poucas palavras-

chave. Esse modelo de ver as informações na internet acaba refletindo também o compartilhamento, ou crença, 

nas fake news, notícias falsas cujo teor chama atenção. Estas duas questões foram trabalhadas de forma 

esclarecedora ao longo das nossas atividades de aula, pois identificamos a seguinte afirmação de Fantin (2016, p. 

9): 
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Mesmo diante das facilidades de crianças que têm acesso aos dispositivos 

conectados em rede, nem sempre facilidade e rapidez significam consciência sobre 

seu uso, pensamento reflexivo e entendimento sobre seu funcionamento. O fato de 

crianças e jovens navegarem com desenvoltura pela internet não significa que 

saibam o que estejam fazendo enquanto navegam. 

O trabalho realizado a partir de então com esta turma foi o de usar 1h de aula, em dias diferentes para não 

prejudicar a programação de outras atividades por parte de determinado docente, em que buscamos tratar de 

alguns temas em específico utilizando memes
77

, imagens, vídeos curtos e quadrinhos, de maneira a trazer um 

formato reconhecido por esta faixa etária, gerando discussões de forma lúdica. Em paralelo, criou-se um grupo 

do Whatsapp para divulgar informações e para o relato de algum tema que algum estudante tenha tido 

proximidade em sua vida – que optamos por não incluir na descrição por questões éticas no trabalho de pesquisa. 

Para além das formas de acesso à informação, com o devido cuidado no que acreditar, um outro ponto 

crucial de trabalho ao longo das semanas foi com a questão da possibilidade de fornecimento de dados pessoais 

que podem ser usados facilmente por criminosos. Neste sentido, pudemos apontar como possíveis riscos, 

geralmente nunca observados pelos estudantes: 

- Publicação dos dados pessoais, em que é possível localizar a pessoa ou lugar onde estuda, que pode 

levar a sequestro ou coisas do tipo; da localização, ainda se está em casa sozinho, ou que está passeando com os 

amigos no momento, tornando-se um alvo fácil para efetivação de crime; 

- Marcação de encontro com pessoas desconhecidas, em que os jovens correm risco por não possuir 

mecanismo de defesa, e os responsáveis não saberem com quem ou para onde a criança foi, deixando-a assim 

muito vulnerável a pessoas mal-intencionadas; 

 Não usar as configurações de privacidade oferecidas pelas mídias sociais, o que colabora para que 

qualquer um tenha acesso ao que é postado; 

 Publicação de fotos íntimas para namorados ou pessoas em que está apaixonado. É necessário evitar 

fazer isso, algo surpreendentemente comum para a região em que as crianças moram, para evitar problemas 

como a pronografia de vingança e a exposição de outras pessoas. Neste ínterim, salientamos que também se deve 

pensar bem no que compartilhar. 

O assunto sobre a privacidade é de suma importância, pois, como afirma Rüdiger (2016, p. 33): 

[...] sei ou posso saber tudo o que quero a respeito das pessoas que estão lá: isso 

resumiria o credo que surge em seu redor [...]. Ocorre, no entanto, que, assim, o 

Facebook e outras redes promovem uma sociabilidade em que as pessoas passam a 

fornecer livre e voluntariamente a todos os demais muitas informações com que 

jamais sonharia obter o próprio aparato policial e até mesmo um regime totalitário. 

Outros temas também se fizerem presentes nos encontros com a turma. Algo comentado em outro 

momento do artigo, os riscos de trazer o “internetês” para o dia a dia foi trazido a partir de exemplos constituídos 

por memes que brincam com esses erros, casos do “Bode Gaiato”
78

 e do “Suricate Seboso”
79

. Temas sobre a 

diversidade sexual, religiosa e cultural, foram expostos de maneira dinâmica, com uso de vídeos e tirinhas, para 

que os próprios pudessem auxiliar uns aos outros posteriormente, e prosseguiram-se em sala de aula, decorrentes 

                                                           
77

 A palavra “meme” (mesmo/memória) tem uma origem ligada à Biologia, com Dawkins (1976) identificando que 

elementos culturais também se propagam com o tempo. O termo foi trazido às mídias sociais para indicar que algo 

“viralizou”, tornou-se popular, sendo imitado ou reconstruído de diferentes maneiras. 
78 Página disponível em: <https://www.facebook.com/BodeGaiato>. 
79

 Página disponível em: <https://www.facebook.com/suricateseboso>. 

https://www.facebook.com/BodeGaiato
https://www.facebook.com/suricateseboso
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de algumas situações problematizadas, mostrando e apresentando os riscos e as consequências que os mesmos 

geram. 

Na etapa final do projeto, foi realizada uma aula com a revisão dos temas. Além disso, trabalhou-se no 

auxílio aos estudantes para a realização de uma apresentação para a comunidade escolar em 19 de junho, com a 

presença de cerca de 150 pessoas, entre estudantes, docentes, equipe técnica da escola e responsáveis. Os 

estudantes fizeram a apresentação final, expondo todo conhecimento obtido através do projeto, com cartazes, 

histórias a partir de relatos orais e completando quadrinhos que deixamos com modelos, além de paródias de 

música. Desta forma, o trabalho extensionista realizado com a turma foi expandido para as demais, gerando um 

resultado muito bom a partir do que havia sido inicialmente planejado. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir das discussões e problematizações que foram feitas em grupo com base teórica, foram estudadas 

formas de auxiliar os alunos da escola escolhida, a fim de que eles captando esse conhecimento, pudessem 

reproduzir para outrem. 

Desde primeiro o contato, os estudantes se mostraram empolgados com o tema e com o desejo de 

desenvolverem as atividades extensionistas programadas, caso das apresentações à toda comunidade escolar a 

partir do que foi discutido nas aulas. O objetivo foi alcançado com sucesso, tendo em vista a apresentação final 

que os alunos fizeram ao término do projeto. Sendo eles mesmos os pequenos professores, para os alunos das 

séries anteriores. 

Foi possível trabalhar com as dificuldades, isto é, os possíveis riscos advindos do uso das mídias sociais, 

e constatamos o aprendizado dos alunos, percebendo a cada visita o quão é comum o uso destas ferramentas de 

comunicação, mas também o quanto se deve ter cuidado para não correr riscos facilmente evitados. 

Trabalhar na formação escolar a partir da base é fundamental no diálogo que a Universidade deve 

proceder com a comunidade. Tratar de um tema tão comum e já com casos tão preocupantes nesta região se 

mostrou de fundamental importância para a comunidade escolar trabalhada, vide a possibilidade de formação 

para um melhor uso e apropriação das mídias sociais, ferramentas necessárias em diferentes escalas 

socioeconômicas nos dias atuais. 
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